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Apresentação 
 

O ano de 2011 marcou novos rumos significativos não apenas à estrutura geral do 
Programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em História, Cultura e Sociedade do Centro 
Universitário “Barão de Mauá”, mas também, em conseqüência, à sua própria história e daqueles 
que se formam ou ainda se formarão através do curso, assim obtendo o título de Especialista, na 
área de História Regional do Brasil. 

Isto porque neste ano o mais antigo curso de Pós-Graduação em História, da cidade de 
Ribeirão Preto-SP, trouxe uma grande e importante reformulação, com um novo conjunto de 
módulos que visam ampliar ainda mais o leque de temas abordados, tendo em vista também 
acompanhar as mudanças que têm ocorrido no Ensino Superior. Ao todo, são dezenove novas 
áreas temáticas, divididas em oito módulos.  

Digno de nota é também o fato de que, desde 2002, o curso forma novas turmas, ano 
após ano, assim possibilitando aos seus alunos, além de uma preparação qualificada para o 
ingresso em mestrados, uma melhor colocação no mercado de trabalho, tanto em escolas 
públicas e particulares como em faculdades da região. 

Não obstante, dentre os aspectos de maior relevância trazidos à baila pelo curso neste 
limiar da segunda década do século XXI está a publicação desta revista discente em ponto alto, 
também enquanto algo de uma renovação de horizontes, vinda a lume obstinadamente à quebra 
simbólica de fronteiras-limite - entre as mais diversas disciplinas - há muito re-conhecidas 
sabiamente como fronteiras inexistentes. A revista, intitulada Boletim de História e Linguagens, 
fora levada a cabo por conta da comemoração, no presente ano, dos dez anos de funcionamento 
do Programa de Pós-Graduação (Lato Sensu) em História, Cultura e Sociedade, a contar da data 
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Com alegria os membros da Comissão Editorial convidam a todos para que participem e 
usufruam desta conquista. Queremos enfim ser o instrumento da divulgação de saberes que 
consideram irrelevante o traçado de certas fronteiras acadêmicas e entende o conhecimento da história 
e do campo relativo às linguagens não como um objetivo exclusivamente erudito e sim como uma 
preocupação fundamental para a vivência cotidiana de seus cidadãos.  

Vida longa ao Boletim de História e Linguagens! 

 

Comissão Editorial 
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RESUMO 
 

O presente trabalho discute a participação política da imprensa Católica ribeirãopretana, representada 
pelo jornal Diário de Notícias, durante os cinco primeiros anos da Ditadura Militar . Com base em uma 
análise historiográfica da sociedade ribeirãopretana entre 1964 à 1969 e das publicações do Diário de 
Notícias nesse período, foi possível identificar a trajetória de engajamento político dos religiosos da 
arquidiocese de Ribeirão Preto, e as transformações do perfil do próprio jornal, frente aos 
acontecimentos políticos. 
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Este trabalho trata do papel político exercido pelo jornal Diário de Notícias na cidade de Ribeirão Preto 

no período de 1964 e 1969. O fato do Diário de Notícias pertencer à Arquidiocese de Ribeirão Preto 

neste período, foi determinante na escolha do tema, pois através do jornal consegue-se conhecer a 

postura política de uma determinada ala da Igreja Católica (na classificação weberiana de Scott 

Mainwaring a ala Reformista).1 

A escolha das balizas temporais definiu-se pelo momento político brasileiro nesse período. Em 31 de 

março de 1964 foi deflagrado um golpe pelos militares que, apoiados por vários seguimentos da 

sociedade, incluindo aí parte da Igreja Católica, derrubaram o então Presidente João Goulart. Em 13 de 

dezembro de 1968 foi editado o Ato Institucional n.º 5 (AI 5), que pôs fim aos direitos constitucionais, 

dissolveu o Congresso Nacional, cassou mandatos e direitos políticos, instituiu a censura aos meios de 

comunicação, enfim, iniciou o período mais escuro da ditadura militar. Como o AI n.º 5 foi editado no 

final de 1968, os reflexos de suas deliberações foram mais claramente sentidos no ano seguinte, 1969. 

A escolha da cidade de Ribeirão Preto, além do fato óbvio de ser a cidade onde ficava a sede do jornal 

Diário de Notícias, a sede da Arquidiocese, e ser a cidade, um grande centro econômico do Estado de 

São Paulo e do Brasil, foi feita por Ribeirão Preto ter sido palco, ao mesmo tempo, de acontecimentos 

comuns em relação às outras grandes cidades brasileiras, como também de acontecimentos únicos. 

Como em outros grandes centros houve em Ribeirão Preto após o golpe de 1964, perseguições 

políticas, cassações de mandatos e prisões arbitrárias, porém foi também nessa cidade que ocorreram 

os dois únicos casos de excomunhão de partidários do regime militar, em função de suas atuações de 

repressão, demonstrando nitidamente que parte da Igreja Católica se opunha ao governo vigente. 

Portanto, o Brasil passou nesse período, de 64 à 69, por modificações nas formas de dominação do 

Estado e na organização social e partidária. Foi nesse intervalo de tempo que os militares definiram 

como iriam governar o país, por quais meios e métodos, fato interessante para ser analisado pelo 

prisma de um jornal local dominado pela Igreja Católica. 

Em um primeiro momento, o presente trabalho analisou quais foram os processos que forjaram a 

sociedade dos anos 60, quem foram seus personagens e quais as forças políticas que atuavam na 

época. Tendo como ponto de partida os anos 30 se relatou como a presença dos militares foi uma 

constante na vida política do Brasil; sobre a importância dos movimentos populistas; sobre a atuação 

das ―esquerdas‖ com seus rachas e dissidências e como a classe média esteve sempre no centro dos 

acontecimentos. 

Entre as forças políticas que atuaram nos anos 60 destaca-se a Igreja Católica. Esta pesquisa analisou 

como surgiu nas igrejas cristãs, principalmente da América Latina, uma nova geração de religiosos que 

                                                           
1 MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e a Política no Brasil (1916 – 1985). Trad. Heloisa Braz de O. Prieto. São Paulo: 
Brasiliense, 1989, p. 11.. 
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conciliavam suas práticas religiosas com uma militância política. Este é um ponto muito relevante para 

este trabalho, que propõe uma análise da participação política de membros da Igreja Católica através 

do discurso presente no jornal Diário de Notícias. 

Ao analisar as matérias do jornal Diário de Notícias, destacou-se as seguintes colunas do periódico: 

matérias de capa, a coluna ―Nosso Comentário‖ e a coluna ―Lembrete‖. Estas colunas eram 

diretamente assinadas pelo redator do jornal ou representavam a opinião deste ou dos editores e 

diretores do Diário de Notícias, fato importante para entender a tendência do jornal nesse período. 

Sempre que citadas, as notícias do jornal foram transcritas literalmente como no original, respeitando a 

ortografia da época. 

Apesar de trabalhar com elementos ligados a Igreja Católica, entende-se que este trabalho esteja 

atrelado a História Política. Não a tradicional História Política preocupada com o Estado e suas 

personalidades, mais a nova História Política que, nas palavras de René Rémond assim se define: 

 
 
...a história política – e esta não é a menor das contribuições que ela extraiu da convivência com outras 
disciplinas – aprendeu que, se o político tem características próprias que tornam inoperante toda análise 
reducionista, ele também tem relações com outros domínios: liga-se por mil vínculos, por toda espécie de laços, 
a todos os outros aspectos da vida coletiva. O político não constitui um setor separado: é uma modalidade da 
prática social. As pesquisas sobre o abstencionismo, os estudos sobre a sociabilidade, os trabalhos sobre a 
socialização, as investigações sobre o fato associativo, as observações sobre as correspondências entre prática 
religiosa e comportamento eleitoral contribuem para ressaltar tanto a variedade quanto a força das interações e 
interferências entre todos esses fenômenos sociais. Se o político deve explicar-se antes de tudo pelo político, há 
também no político mais que o político. Em conseqüência, a história política não poderia se fechar sobre si 
mesma, nem se comprazer na contemplação exclusiva de seu objeto próprio.2 
 

Certamente nem tudo é política, e isto fica claro quando se estuda um tema ligado a religião, porém o 

papel de alguns religiosos que utilizaram um jornal para tentar concretizar suas crenças em uma 

determinada sociedade, deve e pode ser estudado pelo viés político, e o intercâmbio com outras 

ciências só contribui para um melhor entendimento do assunto.    

Uma outra característica deste trabalho é seu enfoque regional. A História Regional que desde os anos 

70 vem ganhando espaço na historiografia brasileira, tem “...a capacidade de apresentar o concreto e o 

cotidiano, o ser humano historicamente determinado, de fazer a ponte entre o individual e o social.”3, 

pois o município é o local onde a população esta mais próxima das instâncias do poder. A História 

Regional caracteriza-se também por permitir a validação, ou não, de teorias elaboradas de forma 

universal. Contudo, é preciso deixar claro que “O regionalismo justifica-se como uma entre outras 

perspectivas possíveis de análise da economia, da sociedade e da política. Não exclui e nem se opõe a 

                                                           
2 RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 2a ed. Rio de Janeiro: editora FGV, 2003, p 35/36.  
3 AMADO, Janaína. História e região: reconhecendo e construindo espaços. In: SILVA, Marcos A.(coord.). República 
em migalhas. História regional e local. São Paulo: Marco Zero/CNPq, 1990, p. 13. 
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outros enfoques de estudo. Nem é melhor ou pior que outros métodos de abordagem da História.”4, 

mas oferece recursos valiosos para o estudo comparativo da sociedade. 

 Este trabalho pretende constituir-se em mais uma peça que compõe o grande mosaico da história de 

nosso país; que através destas páginas se possa compreender um pouco melhor a história política de 

Ribeirão Preto, do Brasil e da sociedade de ontem e de hoje.  

                                                           
4 SILVA, Vera Lucia Cardoso. Regionalismo: o Enfoque Metodológico e a Concepção Histórica. In: SILVA, Marcos 
A.(coord.). República em migalhas. História regional e local. São Paulo: Marco Zero/CNPq, 1990, p. 43. 
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Uma herança histórica 
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1.1 – Panorama nacional 

 
A década de 60 teve como principal característica a polarização de opiniões e de idéias. Mas, para se 

entender o desenrolar dos acontecimentos dessa época tão conturbada, tem-se que compreender o 

processo que foi desencadeado anos antes e que moldou a sociedade da década de 60, na qual a 

participação popular teve um papel destacado no cenário político. 

Como o passado não é estanque, mais sim, um processo histórico, esta análise considerou o fim da 

―República Velha‖ na década de 30, como ponto de partida para compreender as transformações que 

moldaram a sociedade que viveu o golpe de 64. Neste contexto, este trabalho analisou 3 estruturas 

que atuaram direta ou indiretamente de forma determinante nos anos 60: a oligarquia agrária, a 

burguesia e o operariado e analisou como estas forças se organizaram de forma político-partidária. 

Durante toda a história do Brasil, até a década de 1930, a oligarquia agrária deteve de forma absoluta o 

poder econômico e político no Brasil: 

 
 
Apesar de suas diferenças regionais, dos diversos graus de desenvolvimento material, elas apresentam pontos 
comuns , que a definem como classe social una: entre outros, é a posse da terra, é seu domínio sobre a 
sociedade. Pouco importa se elas se voltam para a produção cafeeira ou açúcar, o que as caracteriza é dominar 
os meios de produção, voltados essencialmente para a monocultura e o mercado externo e, consequentemente, 
manter hegemonia política e moldar a sociedade à sua imagem.5 
 
 

Contudo, no final dos anos 20 ocorreu o declínio do poder da oligarquia agrária que, segundo Thomaz 

Skidmore6, pode ser explicado por vários fatores. Politicamente, uma ruptura interna no poder com o 

surgimento da Aliança Liberal, do Partido Libertador (1928) no Rio Grande do Sul e do Partido 

Democrático (1926) em São Paulo, que colocaram em cheque a política café-com-leite. 

Economicamente, a crise de 1929 afetou as organizações políticas mundialmente, que aliada a crise de 

superprodução do café fragilizou os alicerces econômicos que sustentavam o governo. Socialmente, o 

elevado índice de crescimento populacional brasileiro que fez com que a população nacional dobrasse 

em 30 anos (veja quadro abaixo), paralelamente a uma também crescente urbanização, fez com que a 

influência da oligarquia agrária fosse perdendo seu alcance. 

 

 

 

                                                           
5 CARONE, Edgar.  A QQuuaarrttaa República (1945-1964). SP-RJ, DIFEL. 1980, p.133. 
6 A respeito do declínio da oligarquia agraria ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. capítulo I: Era de 
Vargas (1930-1945). 
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A evolução da população brasileira7 
 

Ano População 

1872 9.930.478 

1890 14.333.915 

1900 17.438.434 

1920 30.635.605 

1940 41.236.315 

1950 51.944.397 

1960 70.119.071 

1970 93.139.037 

1980 119.070.865 

1991* 146.155.000 
      * Dados preliminares do Censo de 1991. 

 

É preciso porém, relativisar esta mudança, para não ficar a errônea impressão 

que o poder político tenha trocado de mãos radicalmente. Primeiro, devido a própria dimensão do 

Brasil, pois nos estados menos desenvolvidos a política do coronelismo, que tinha sua sustentação na 

posse de terras, ainda continuava a dominar; segundo, mesmo nos estados mais desenvolvidos como 

São Paulo e Rio de Janeiro, a elite agrária não abandonara o poder, o que ocorreu foi uma 

transformação desta elite e uma associação da mesma com a burguesia nacional que surgia. 

Concluindo, verifica-se que a elite agrária continuava no poder, mas não tendo na posse da terra sua 

única força, pois muitos latifundiários ampliaram seus investimentos, e não mais de forma  hegemônica, 

passando a compartilhar o poder com a burguesia emergente.8 

A burguesia nacional que desde o fim do século XIX vinha se formando, tinha como base parte da elite 

agrária, imigrantes que investiram no comércio e no sistema financeiro, e imigrantes que investiram 

diretamente na industrialização. Até o Estado Novo a burguesia ainda não possuía organização 

suficiente para se fazer ouvir enquanto classe autônoma, precisava filiar-se aos partidos das elites até 

então dominantes, devido também a existência de interesses comuns. O historiador Edgar Carone 

traça o seguinte comentário a esse respeito: 

 
 
É preciso, em primeiro lugar, dizer que a luta de classes não tomou a forma clássica no Brasil, isto é, aquela em 
que a burguesia, se desenvolve e derruba, pela força revolucionária, a classe agrária. Na verdade, o surgimento 
dos seus diversos segmentos se dá principalmente a partir da Segunda metade do século XIX: uma parte é 
composta de importadores e exportadores de origem estrangeira; outra, de imigrantes que se dedicam ao 

                                                           
7 Anuário estatístico do IBGE, 1990 apud  ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia do Brasil. 4a ed. São Paulo: 
Edusp, 2003. p. 387. 
8 Além da já citada obra de Thomas Skidmore, os trabalhos de Edgar Carone são bastante esclarecedores sobre a 
ascensão da burguesia, principalmente A República Liberal, Segunda Parte – Classes Sociais: a) Classes Agrárias e 
Burguesia, p 133.  
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comércio e industria; finalmente, um porcentual menor é de brasileiros oriundos da agricultura. A composição 
ajuda, inicialmente, a compreender a classe, que cresce continuamente, mas que, por sua vez, não tem 
condições de se antepor à oligarquia, e nem tem importância econômica e social para se defrontar contra ela.9  

 

Destaque-se portanto, que a partir do início do século XX há uma crescente participação da Burguesia 

Nacional na esfera política, provocada pelo aumento de sua participação econômica, que com um novo 

impulso na indústria nacional, principalmente após a década de 30, aliou-se as indústrias de 

substituição de importados as indústrias de base como a Companhia Siderúrgica Nacional (1939/46), a 

Companhia Vale do Rio Doce (1942), a criação da Petrobrás (1950) e a instalação de indústrias 

petroquímicas, a chegada das multinacionais, e a criação de entidades como a FIESP (1928) para 

defender os interesses da classe. 10 

Paralelamente a industrialização, ocorreu o fortalecimento da classe operária que já estava em 

processo de organização desde o início do século XX. Com decisiva influência de imigrantes europeus, 

formaram-se grupos da classe operária que transitavam da extrema direita (integralismo) à extrema 

esquerda (comunistas/anarquistas). Contudo, a organização da classe operária ainda atingia uma 

pequena fração dos trabalhadores que, após a década de 50, foram influenciados por um outro 

fenômeno que marcou o panorama político nacional : o Populismo11.  

A organização político partidária por sua vez, sofreu uma modificação significativa. Após 1942, Getúlio 

Vargas, na tentativa de minimizar a influência de algumas lideranças regionais (Partido Democrático 

Paulista, Partido Libertador do Rio Grande do Sul, etc.), impôs que os partidos políticos deveriam se 

organizar nacionalmente para terem seu registros aceitos. Dentro desse novo panorama, as forças 

políticas partidárias ficaram assim divididas: os partidos de origem oligárquica, que foram formados 

tendo como base os antigos Partidos Republicanos: PSD, UDN, PSP e PR; e os novos partidos que 

tinham principalmente na classe média, nos profissionais liberais e estudantes sua origem: PTB e PSB, 

mais o PCB que retornou à legalidade.12 

Outra instituição que também merece destaque e que sofreu alterações significativas no Brasil nesse 

período foi a Igreja Católica. Desde o rompimento com o Estado estabelecido pela Constituição de 

1891, a Igreja Católica vinha tentando uma aproximação com as cúpulas governantes, o que ocorreu 

de forma mais efetiva durante o governo de Getúlio Vargas (1932 – 1945):  

 
 

                                                           
9 CARONE, Edgar. op.cit., p.139. 
10 Novamente aqui os ensinamentos de Edgar Carone são fundamentais, em especial “A República Liberal” - Primeira 
Parte – Economia: b) Industria, p. 49 e c) Planejamento Econômico, p. 73. 
11 O trabalho de Francisco Weffort “O Populismo na política brasileira” sintetiza a questão do Populismo de forma clara e 
objetiva. 
12 Para melhor compreensão sobre a formação dos partidos políticos consultar Apêndice.  
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A hierarquia nunca endossou Vargas de uma maneira oficial, mas a maioria dos bispos, padres e leigos 
militantes apoiava o governo. Um documento elaborado em 1942 por cinco arcebispos proeminentes, ―Disciplina 
e Obediência ao Chefe do Governo‖, resumia de maneira sucinta a atitude da Igreja. A Igreja apoiava Getúlio 
Vargas não só por causa dos privilégios que recebera, mas também devido à afinidade política. A ênfase que a 
Igreja atribuía à ordem, ao nacionalismo, ao patriotismo e ao anticomunismo coincidia com a orientação de 
Vargas. Clérigos destacados acreditavam que a legislação de Getúlio realizava a doutrina social da Igreja e que 
o Estado Novo efetivamente conseguia superar os males do liberalismo e do comunismo.13 

 

Se no governo Vargas a Igreja conseguiu recuperar alguns de seus privilégios na sociedade, a ameaça 

do crescimento das religiões protestantes e do espiritismo fez com que  a Igreja Católica se 

preocupasse mais efetivamente com as camadas populares e os movimentos leigos. Foi criado nesse 

período os Círculos Operários, a Juventude Universitária Católica, a Liga Eleitoral Católica, a Ação 

Católica Brasileira e a Juventude Operária Católica. Em 1952 foi criada a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), entidade que tinha apoio dos reformistas da Igreja Católica. 

Após 1958, quando assume o papado João XXIII, as mudanças que muitos teólogos, bispos e 

movimentos já trabalhavam, foram legitimadas pela cúpula da Igreja, quando o Concílio Vaticano II pôs 

definitivamente em cena o leigo. No Brasil, os grupos católicos que antes tinham uma atuação 

moderada, chegando a ser até conservadores, aproximaram-se da esquerda e passaram a pautar suas 

ações na busca da justiça social. 14 

Concluindo, este era o quadro político nacional que chegou ao 1o de abril de 1964: uma direita dividida 

entre a antiga oligarquia rural e uma emergente burguesia nacional, que tiveram  na atuação das 

Forças Armadas seu ponto de união; personalidades populistas que muitas vezes roubavam a cena 

colocando-se acima dos partidos políticos; e uma esquerda fragmentada em várias correntes 

ideológicas, linhas de atuação e legendas partidárias. Temos também uma instituição poderosa, a 

Igreja Católica, em profunda transformação com maior participação do leigo e uma aproximação ao 

discurso da esquerda. 

De posse destas informações, a presente pesquisa analisou no próximo item a sociedade 

ribeirãopretana dos anos 60. 

 

1.2 – Panorama regional 

 
Ribeirão Preto, a exemplo do que acontecia nacionalmente, tinha sua vida política bipolarizada. Alguns 

grupos políticos atuavam na cidade na década de 60 como por exemplo o MAD (Movimento Ativo 

Democrático) de extrema direita, que atuava no estilo dos CCC (Comando de Caça aos Comunistas), 

                                                           
13 MAINWARING, Scott. op.cit. p. 47. 
14 A discusão sobre as transformações da Igreja Católica no Brasil no século XX podem ser encontradas no livro já cidato de 
MAINWARING, Scot. A Igreja Católica e a Política no Brasil (1916 – 1985). 
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ou a FALN (Frente Armada de Libertação Nacional ) de extrema esquerda, que em 68 optou pela luta 

armada.  

A cidade, que possuía uma economia agrária pujante, tinha no campo grandes conflitos. De um lado, 

os grandes latifundiários, e do outro, os trabalhadores que começavam a se organizar em sindicatos 

rurais. Para esta organização os trabalhadores rurais contavam com o apoio de dois aliados, o PCB e a 

parte progressista da Igreja Católica.15 

Não se pode falar em organização de trabalhadores rurais na região de Ribeirão Preto nos anos 60 

sem mencionar o nome do Pe. Celso Ibson Sylos. Esse padre foi incumbido pelo arcebispo Dom Luiz 

do Amaral Mousinho de organizar os trabalhadores rurais, e com este fim o Pe. Celso criou em meados 

de 62 a Frente Agrária. Esta Frente, que segundo seu criador teria vida efêmera, pois assim que 

alcançasse seu objetivo deveria ser dissolvida, tinha como meta primeira organizar os trabalhadores 

rurais em sindicados, afim de obterem forças para reivindicarem seus direitos e lutarem pela reforma 

agrária. Em 64, após o golpe militar, a Frente Agrária foi dissolvida pelos militares.16 

No centro urbano, que também possuía seus conflitos de classes, os embates político-sociais se 

manifestavam principalmente através da imprensa local. Novamente aqui a figura do Pe. Celso Ibson 

Sylos foi marcante. Nomeado em 1957 diretor do Jornal Diário de Notícias, que pertencia ao bispado, 

Pe. Celso manteve uma linha comprometida com questões sociais nos editoriais e na edição do jornal. 

Problemas sociais e a luta pela reforma agrária apareciam diariamente nas páginas do jornal que, ao 

ser fechado em 1964, era o jornal municipal de maior circulação em Ribeirão Preto, contando com uma 

tiragem de aproximadamente 8.500 exemplares, enquanto seu concorrente mais próximo não 

alcançava o número de 5.000 exemplares. 

No plano político partidário, as eleições municipais de 1963 marcaram uma ruptura no processo 

eleitoral municipal, pois o Cel. Alfredo Condeixa Filho, prefeito da época, não conseguiu eleger seu 

sucessor. Foi eleito para prefeito Welson Gasparini, jovem vereador do Partido Democrata Cristão 

(PDC), que saiu candidato pelo Partido de Representação Popular (PRP) (partido fundado por Plínio 

Salgado que representava a extrema direita nacional), pois seu partido já possuía candidato. Apesar de 

candidato pelo PRP que, em Ribeirão Preto, era um partido inexpressivo (só conseguiu eleger 2 

cadeiras para Câmara de Vereadores), Gasparini contou com o apoio da esquerda municipal, de vários 

sindicatos urbanos, da Frente Agrária e uma ala da Igreja Católica representada pelo Pe. Celso I. 

Sylos.  

                                                           
15 Trabalhando um período imediatamente anterior ao aqui estudado, a historiadora Lilian R. O. Rosa  nos fornece dados 
sobre a organização dos trabalhadores em Ribeirão Preto em seu livro “Comunistas em Ribeirão Preto 1922 - 1947” no 
capítulo Organização Operária em Ribeirão Preto, p. 23. 
16 As informações sobre a Frente Agrária e a organização dos trabalhadores rurais na região de Ribeirão Preto foram 
extraídas da entrevista cedida pelo Pe. Celso I. Sylos ao projeto ―Pró-memoria de Batatais‖ do Departamento Municipal de 
Cultura do município de Batatais em 04 out. 1990. 



 

25 

 

25 

A Câmara Municipal por sua vez , continuou a ser formada pelos velhos partidos da cidade, onde o 

conservadorismo era maioria. Vejamos abaixo um quadro com o nome dos vereadores eleitos e seus 

partidos: 

 

Composição da Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
         Legislatura de 1964 à 196917  

  

Vereador Partido 

Aloizio Olaia Paschoal PTB 

Faustino Jarruchi PRT 

Antônio Vicente Golfeto PTN 

Fade Hanna PSP 

Barquet Miguel PR 

José Alves de Castro UDN 

Celso Paschoal PSP 

José Bompani PSP 

Domingos Isaac PRP 

José Delibo PTB 

José Moretti PR 

Orlando Victaliano PSP 

José Mortari PTB 

Osório Carlos do Nascimento PRP 

José Velloni PTB 

Paulo Abranches de Faria PTN 

Pedro Augusto de Azevedo Marques PSB 

Mario Spanó PDC 

Wagner Antônio PSP 

Waldo Adalberto Silveira PDC 

Juventino Miguel PR 

 

Após serem adiadas as eleições municipais e com a reforma partidária provocada pelo AI n.º 2, em 

1969, elegeu-se como prefeito Antônio Duarte Nogueira pela ARENA, em um claro movimento de 

continuidade do governo anterior, e a Câmara municipal ficou assim composta: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 LEGISLATURAS MUNICIPAIS disponível em <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br> Acesso em 04 jan. 2005. 
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Composição da Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
         Legislatura de 1969 à 197218  

  

Vereador Partido 

Álvaro Dilermano de Faria Chaves MDB 

Celso Ibson de Sylos MDB 

Antônio de Carvalho MDB 

Celso Paschoal MDB 

Antônio Carlos Morandini ARENA 

Foaade Hanna MDB 

Arthur Franklin de Almeida ARENA 

João Orlando da Cunha MDB 

Barquet Miguel ARENA 

José Delibo ARENA 

José Galati Júnior ARENA 

Osório Carlos do Nascimento ARENA 

José Velloni ARENA 

Vanir Stocch ARENA 

Marcelino Romano Machado ARENA 

Wilson Antônio Gasparini ARENA 

Mario Spanó ARENA 

Orlando Victaliano MDB 

 

Este foi o panorama político e social em Ribeirão Preto nos anos 60, uma cidade onde os conflitos 

entre esquerda e direita eram facilmente identificados, uma cidade que apesar de possuir uma elite 

política conservadora foi governada na segunda metade da década por partidários da Social 

Democracia Cristã; personagens e instituições que povoaram as páginas do Jornal Diário de Notícias, o 

qual atuou como um dos porta vozes do Bispado.  

O que levou a parte da Igreja tomar posição frente a questões sociais e políticas nesta época, é o que 

esta monografia trata no próximo capítulo.  

                                                           
18 ibid 
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Capítulo 2 
 

 A transformação na Igreja 
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A Igreja Católica vem ao longo do tempo influenciando na política de governos e Estados. No século 

XX contudo, sua atuação apresenta uma característica peculiar. Afora os ―cristãos primitivos‖, ou seja, 

após a Igreja Católica ter-se consolidado como instituição regular na sociedade, sua atuação política 

esteve restrita a influência, manipulação e controle direto de reis e governantes, ações exercidas nos 

mais diferentes tipos de governo e executadas pelo alto clero. Porém, como comentado anteriormente, 

no século XX, mais precisamente no pós guerra, ocorreu uma transformação no seio da Igreja Católica 

que lhe proporcionou uma nova linha de atuação, não em substituição a sua atuação tradicional acima 

citada, mas somando-se a ela, apesar dessas atuações serem muitas vezes contrárias. Esta nova 

postura consistia na ação de bispos e padres de uma ala progressista da Igreja Católica junto as 

camadas populares e oprimidas, não só com o trabalho de evangelização, mas de conscientização 

política e social, procurando muitas vezes, de forma até mesmo revolucionária, a libertação material 

das classes oprimidas.  

Sobre este tema destacam-se duas correntes de pensamento histórico que procuram entender esse 

novo posicionamento da Igreja. Uma dessas correntes ligada a História Política Tradicional, procura 

centrar nas figuras do Papa João XXIII e do Papa Paulo VI a responsabilidade pelas transformações. 

Para este seguimento, o ato de convocação do Concílio Vaticano II realizado pelo Papa João XXIII ( o 

Papa dos pobres) foi o estopim de todo processo de transformação da Igreja Católica; com a morte 

deste e a ascensão do Papa Paulo VI e suas intervenções diretas nos trabalhos do Concílio, Paulo VI 

transforma-se na figura central e mais importante de todo processo de transformação. Na América 

Latina, principal local onde as teorias transformaram-se em práticas, a análise deste grupo de 

historiadores compreendem a Reunião dos Bispos em Medellin (1968) como o equivalente, no âmbito 

da motivação das transformações, ao Concílio Vaticano II. Pode-se dizer que este grupo de 

pensadores entendem que as transformações ocorreram de forma gravitacional, ou seja, do alto para 

baixo, e teriam sido arquitetadas e executadas por indivíduos. Esse grupo de historiadores também 

possuíam um elo de ligação com a Igreja Católica, pode-se citar como exemplo as obras de Michael 

Chinigo, Rudolf Fischer Wollpert, Daniel Rops e Mons. Francisco Bastos19 

Uma outra corrente de pensamento que, apesar de não desmerecer a importância das figuras dos 

Papas e de alguns bispos, compreendem o processo de forma diferente. Este grupo entende o Concílio 

Vaticano II e a Reunião dos Bispos em Medellin como instrumentos que serviram para legitimar e 

legalizar as transformações que já estavam ocorrendo dentro da Igreja Católica e das comunidades 

                                                           
19 A visão de primacia dos Papas no processo histórico relacionado ao Concílio Vaticano Ipodem ser encontradas em: 
ROPS, Daniel. Vaticano II. O concílio de João XXIII. Trad. Madalena de Castro. Porto: Livraria Tavares Martins, 1962; 
BASTOS, Mons. Francisco. Abusos e erros sobre a fé à sombra do Vaticano II. São Paulo: Edições Loyola, 1980; 
CHINIGO, Michael (Org.) Os ensinamentos de João XXIII. Trad. Pe. José Marins. São Paulo: Melhoramentos, 1965 e 
WOLLPERT, Rudolf Fischer. Léxico dos Papas. Trad. Antônio Estevão Allgayer. Petrópolis: Vozes, 1991. 
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cristãs a algum tempo. Inversamente ao grupo anterior, estes pensadores compreendem o processo 

como transformações que ocorreram da base para o alto. 

É necessário analisar com um pouco mais de profundidade as idéias deste segundo grupo , pois como 

foi anunciado na introdução, uma nova visão da História Política norteada pelos estudos de René 

Rémond e seu grupo é o que se almeja. Para isto, este trabalho analisou as visões apresentadas por 

historiadores ligados ao CEHILA (Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina) e uma 

obra do historiador Samuel Silva Gotay. 

Sobre as transformações ocorridas na Igreja Católica da América Latina no 

século XX, encontra-se no grupo do CEHILA visões como dos historiadores Diego Irarrazaval, 

Maximiliano Salinas, José Oscar Beozzo, Pablo Richard e outros que, preocupados com a noção do 

coletivo, apresentam em seus textos posições diferenciadas, das quais pode-se destacar três pontos 

cruciais: 

O primeiro, que pode ser considerado um consenso no meio historiográfico, discorre sobre a utilização 

que se fazia da religião para manutenção do status quo, primeiramente como instrumento de 

dominação européia durante a colonização e, mais recentemente, como apoio a burguesia. Em seu 

trabalho ―Teologia católica e pensamento burguês no Chile, 1880-1920‖, Maximiliano Salinas assim 

interpretou esta simbiose entre o Estado Chileno (o que pode jser ampliada para a América Latina em 

geral) e a Igreja Católica: 

 
 
Por fim, é muito importante tratar do estudo das convivências e das conivências concretas dos círculos da 
burguesia com elementos do alto clero. E descobrir-se-ia que por trás das lutas ideológicas do tipo 
conservadorismo-laicismo existiu uma vontade constante de convivência amistosa que levava, em momentos 
mais decisivos, à participação fundamental de uma causa comum.20 

 

O segundo ponto relevante é a origem das transformações. Pablo Richard esclarece a peculiaridade da 

Igreja Católica Latino Americana, que possui grande influência da cultura ameríndia (a qual muitos 

classificam como a influência dos ―vencidos‖), o que propiciou que as transformações ocorressem a 

partir das camadas mais pobres da sociedade: 

 
 
A história da teologia latino-americana deve mergulhar suas raízes na história da teologia indo-americana ou 
ameríndia, ou seja, a teologia dos povos indígenas anteriores à conquista e a criação teológica dos indígenas 
durante a colonização.21 

 

                                                           
20 RICHARD, Pablo (org.). Raízes da Teologia Latino-Americana. São Paulo: Paulinas, 1987, p.174. 
21 ibid. p.11. 
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O terceiro ponto é sobre a característica libertaria que possui a teologia formulada na América Latina 

no século XX, e que possui como base o pensamento do povo com todo uma concepção 

revolucionária, como se pode observar nas palavras de Irarrazaval: 

 
Da mesma forma que existe uma arte mais própria do pobre, ou uma medicina popular (que costuma ser mais 
eficaz que as consultas médicas), ou uma modalidade de trabalhar e de conviver característica das massas 
populares e, ao mesmo tempo, contestadora com relação as formas vigentes, existe também uma sabedoria da 
fé na história dos oprimidos. Esta, e não o tipo de erudição da classe alta, tende a ser a atividade teológica mais 
representativa da comunidade eclesial e mais fiel à Palavra de Deus.22 
 

Portanto, para os historiadores e pensadores do CEHILA, a religião no século XX se transformou de um 

instrumento de dominação em um instrumento de libertação, mas só conseguiu tal façanha devido a 

natureza popular que inspirou seus teólogos.  

O trabalho do historiador Samuel Silva Gotay apresentará algumas modificações teóricas que somados 

as idéias do grupo do CEHILA ajudam a compreender o porquê e como ocorreram as transformações 

da Igreja.  

Segundo Gotay, a teologia tradicional estava fundamentada no idealismo greco-romano sendo 

embasada em uma concepção dualista da realidade e da história, ou seja, o mundo estava dividido 

entre o bem e o mal, o corpo e a alma, o sagrado e o profano, e entre dois tipos de história, uma 

história natural e outra da salvação: 

 
...a visão platônica do mundo e da história, que tanto influenciou a explicação teológica da fé nesta época 
helenista de deterioração intelectual e sincretismo ideológico, é de caráter metafísico e idealista. Essa 
cosmovisão caracteriza-se pela espiritualização da realidade  
material. O platonismo aponta a matéria como a causa da quedo da alma. Esta pertence ao mundo das idéias 
puras. Daqui que a matéria e a história sejam vistas num plano inferior e negativo. Nesse topos uranos ou 
mundo supercelestial das idéias, encontra-se o ser real de todas as coisas, as essências, gênese da realidade 
objetiva e histórica. Ale se encontra a verdade sobre tudo o que existe já predeterminado absolutamente em sua 
universalidade e eternidade de todas as suas possibilidades. A história é uma cópia corrupta da realidade 
celestial, é uma sombra borrenta.23 
 

Esta visão dualista da história serviu durante muito tempo para justificar e acomodar as desigualdades 

sociais, pois só no plano celestial é que todos teriam fartura e seriam iguais perante Deus. Esta idéia 

que perpassou toda a trajetória das religiões cristãs, apesar da tentativa dos tomistas introduzirem o 

materialismo essencialista de Aristóteles com São Tomáz de Aquino, o que esbarrou no dogma do 

predeterminismo de Deus sobre todas as coisas. 

Para Gotay, os militantes cristãos que surgiram no século XX na América Latina, fruto de um processo 

histórico específico, passaram a enfrentar uma crise ideológica: Como associar a militância 

                                                           
22 ibid. p.367.  
23 GOTAY, Samuel Silva. O pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe. Trad. Luiz João Gaio. 
São Paulo: Paulinas, 1985, p. 67/68. 
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revolucionária com a prática religiosa? Diante de tal dilema alguns abandonaram de vez a religião, 

outros passaram a conviver com o conflito dividindo seus atos políticos de suas vidas religiosas, mas 

um terceiro grupo passou a questionar a teologia tradicional. 

A primeira tentativa recente de acomodar a doutrina religiosa com a prática militante foi feita pelos 

Democratas Cristãos, que procuraram amenizar as desigualdades provocadas pelo capitalismo. Nos 

anos 50 e 60, grupos da Ação Católica (principalmente no Brasil e Chile) se radicalizaram e se 

aproximaram dos marxistas. Os bispos de Medellin incentivaram uma nova postura dos cristãos, 

grupos já existentes como a JOC (Juventude Operária Católica) a JUC (Juventude Universitária 

Católica) aproximaram-se da esquerda, e nesta época também estava nascendo a Teologia da 

Libertação. O teólogo brasileiro Hugo Assmann fez a seguinte afirmação à época: ―Não há outra 

história!‖. Estava se rompendo com a Teologia Tradicional baseada na concepção greco-romana, e 

estava se reabilitando a teologia hebraica-cristã: 

 
A resposta dos teólogos latino-americanos é que a salvação na religião bíblica se refere a uma salvação que se 
verifica na única história que existe e não no ―além‖ da teologia de influência platônica; que a salvação é um 
processo histórico que se dá na história real, material e objetiva em que o homem reproduz sua vida material e 
espiritual mediante sua organização econômica, social, política e ideológica.24 
 

E comentando a obra de Gustavo Gutiérrez (teólogo peruano), Gotaycomplementa:  

 
Gutiérrez fundamenta sua posição da identidade entre os conceitos de ―criação‖ e ―salvação‖ (libertação) na 
exegese bíblica. Faz análise do Antigo Testamento onde verifica que a fé bíblica é uma fé num Deus que age na 
história em atos salvíficos que nunca se dão fora da criação, e que como tais são atos sociopolíticos. Usa 
especialmente o Êxodo, como,exemplo paradigmático. Este acontecimento político de libertação de Israel da 
exploração e escravidão egípcia constitui o evento em torno do qual se estrutura a fé de Israel. Demonstra que 
no Antigo Testamento nada existe que possa ser considerado uma separação entre criação (na história) e 
salvação (fora dela). Para o hebreu só existe uma vida, aquela que se dá  na história. Criação e salvação dão-se 
sempre como um mesmo conceito e são acontecimentos políticos e sociais libertadores nos quais o trabalho do 
homem é essencial para a realização do acontecimento.25 
 

Esta mudança de paradigma, na qual passa a existir uma história única, transformou o significado de 

conceitos como pecado, fé, salvação, política, ética, etc., permitindo ao militante cristão tornar-se 

revolucionário. O conceito de pecado, por exemplo, passou a ter novo significado no qual a concepção 

essencialista do pecado original e da natureza pecaminosa das coisas perdeu o sentido, e começou a 

se falar do pecado como ―fato‖, como uma situação social e histórica. O pecado deixa de ser de 

natureza individual (interior) para ser de natureza social; o pecado passa a ser associado a injustiça. 

                                                           
24 Ibid. p. 85. 
25 Ibid. p. 89. 



 

32 

 

32 

Passando o pecado a possuir uma nova concepção, é claro que a idéia de salvação, que é o desejo 

dos que tentam evitar ou combater o pecado, também foi alterada. Segundo as novas concepções 

teológicas, a salvação passou a ser associada a idéia de libertação: 

 
A história do processo de salvação se esclarece e toma força quando é proposta como ―libertação‖. O pecado, 
como atitude fundamental de injustiça, que resulta das relações humanas concretas que se dão na história, 
converte-se em raiz da injustiça em nível da consciência (ou inconsciência) humana; isto se chama pecado, que 
dá lugar a toda classe de exploração. A salvação, então, tem que dar-se como processo de libertação da 
condição histórica que cria o pecado e o converte em raiz de toda injustiça.26 
 

Estas novas concepções teóricas colocaram o homem como senhor do seu destino, e excluíram a 

providência divina da história, pois a história se desenvolve agora dialeticamente através da busca pela 

liberdade. 

O cristão militante utilizou esta nova visão de História, do Pecado e da Salvação para embasar 

eticamente sua conduta: 

 
Esta é uma ética determinada pela análise científica das condições objetivas na situação concreta e dirigida a 
fundamentar a conduta moral apropriada para criação de uma nova sociedade e um homem novo. Esta é uma 
ética abertamente política. Constitui uma reflexão crítica sobre a fundamentação da conduta moral do militante 
cristão com relação ao fim da libertação social. Esta reflexão constitui uma leitura ética da ação política. Mas é 
ética na medida em que analisa e fundamenta a conduta, não só em termos valorativos, como decisões 
humanas em favor da libertação última do próximo como valor supremo.27 

 

A Igreja Católica, mais do que nunca, transformou-se numa instituição política, e todas estas 

transformações permitiram que surgisse dentro de suas bases espíritos combativos e atuantes que, em 

Ribeirão Preto, lutaram pela transformação da sociedade e tiveram no Jornal Diário de Notícias um 

meio de propagar suas novas idéias e ideais, principalmente na conturbada década de 60. 

                                                           
26 ibid. p. 97. 
27 Ibid. p. 252. 
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O jornal Diário de Notícias, pertencente à arquidiocese Metropolitana de Ribeirão Preto, a partir da interferência 
de seu arcebispo Dom Luís do Amaral Mousinho em 1956, assumiu a linha adotada pela Ação Católica, ou seja, 
não era apenas um periódico religioso, mas também propunha engajamento na vida social e política.28 
 

Com estas palavras em sua dissertação de mestrado, Milton Carneiro Júnior sintetizou a linha de 

atuação do Jornal Diário de Notícias durante a primeira metade da década de 60. Cúmplice da mesma 

visão, este trabalho analisou algumas matérias publicadas nesse periódico até o ano de 69, afim de 

observar as transformações no posicionamento político do jornal na sociedade ribeirãopretana, tendo 

sempre em mente a quem pertencia o Diário de Notícias e a trajetória ideológica percorrida pelos 

religiosos que o administravam. 

Pode-se dividir em três fases as linhas de atuação do jornal: a primeira que foi de 1956 até o golpe 

militar em 1964; a segunda de 09 de maio de 1964 até o início do ano de 1968 e uma terceira que 

compreende os anos de 1968 e 1969.  

Na primeira fase, o jornal Diário de Notícias tinha a sua frente como diretor o Pe. Celso Ibson Sylos, 

que assumiu o jornal em 1956; esse padre e seu grupo eram claramente pertencentes a nova geração 

de religiosos, que acreditavam ser missão de todos a atuação política. Pode-se confirmar claramente 

esta afirmação em diversas matérias publicada no jornal, como na coluna ―Lembrete‖29 publicada na 

capa do jornal em 16/01/1964, que foi uma convocação de toda a sociedade para que tomassem 

partido num momento bastante delicado da história nacional. 

Nessa tentativa de mobilização e politização da sociedade, o jornal tratou de temas polêmicos como 

educação, reforma agrária, direitos constitucionais, comunismo, democracia, etc. A forma como estes 

temas eram tratados refletia a posição progressista dos membros do jornal. Os exemplos são muitos, 

como o publicado em 19/01/1964 na coluna ―Nosso Comentário‖30 matéria em defesa do método de 

alfabetização ―Paulo Freire‖, método progressista adotado pelo Ministério da Educação e que estava 

sendo atacado e taxado como subversivo pelo deputado federal Abel Rafael do PRP.  

O Pe. Celso I. Sylos, que além de diretor do jornal era também coordenador da Pastoral da Terra, 

utilizava o Diário de Notícias como veículo de divulgação dos conflitos no campo. Temas como 

exploração do trabalhador rural, condições de trabalho no campo e reforma agrária eram constantes 

nas páginas do jornal, em matéria publicada em 12/01/1964 relativa a fome no campo destaca-se o 

seguinte trecho: 

 
 

                                                           
28 CARNEIRO JR, Milton. Sociedade e Política em Ribeirão Preto: Estratégias de Dominação (1960 – 1964). 
Dissertação de Mestrado apresentada na UNESP em 2002, p. 15. 
29 Ver matéria completa no Anexo 1. 
30 Ver matéria completa no Anexo 2. 
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A IMPRENSA paulistana começou a focalizar a situação dos trabalhadores da roça, que, não tendo serviços 
desde meados de dezembro passado, começaram a se movimentar dentro das cidades, acossados pela falta de 
recursos e meios de subsistência. Muito bem colocou o problema um dos matutinos de São Paulo, ao dizer logo 
claramente que a questão é de fome e não de mera agitação anarquizante; aliás, ao apresentar assim o 
problema êsse jornal estava se referindo a fatos ocorridos justamente na zona nordeste do Estado, aqui na 
região de Ribeirão Preto.31 
 

Com relação aos Direitos Constitucionais, como liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, o 

jornal não se intimidou, mesmo sabendo que desagradaria no primeiro caso a setores da Igreja e no 

segundo caso a poderosos de Ribeirão Preto.  

As vésperas do golpe militar de 31 de março de 1964 foi organizado um movimento de protesto contra 

o governo João Goulart, este movimento ficou conhecido como ―Marcha com Deus e a família pela 

liberdade‖ e teve colaboração e apoio de setores da Igreja Católica. A este respeito o Pe. Celso I. Sylos 

publica a seguinte matéria, assinada pessoalmente por ele, na coluna ―Lembrete‖ censurando os 

organizadores da manifestação: 

 
 
“Lembrete” 
Esta programada para hoje, em São Paulo a ―marcha da família pela liberdade‖. Coisa muito bonita, 
aparentemente. Iniciativa que levou no engôdo muita gente inocente e alheia das verdadeiras lutas que se 
processam no país. 
Seria grave erro, condenar em bloco toda a multidão de cidadãos e sobretudo cidadãos que estarão hoje 
percorrendo ruas paulistanas, inclusive com respeitável espírito religioso, tomando posição contra o 
―comunismo‖ e os ―traidores da Pátria‖. Ninguém pediu definição dos termos. 
O que não se pode aceitar como construtivo é o maquiavelismo dos promotores da ―marcha‖, os quais, liderados 
pelo infeliz Governador do Estado, não sentem nenhum escrúpulo em financiar com dinheiro do Povo uma 
iniciativa confusionista que afinal, contribui tão somente para o terrorismo ideológico e o  
atraso da libertação e da promoção do próprio Povo brasileiro. 
Respeitamos os que ―marcharão‖, lamentando-lhes a falta de politização. Repudiamos a criminosa intenção dos 
promotores. 
P.C.I.Sylos32 
 

Quanto a liberdade de imprensa houve um episódio vivenciado pelo Diário de Notícias que exemplifica 

a bipolarização política da sociedade de Ribeirão Preto, trata-se do enfrentamento entre o MAD 

(Movimento Ativo Democrático) e o próprio jornal. O MAD distribuiu panfletos acusando o jornal Diário 

de Notícias de atuação esquerdista e conclamando a sociedade a boicotar o periódico, o jornal, por sua 

vez, defendeu-se com a seguinte publicação: 

 
 

―Lembrete‖ 
 

                                                           
31 Ver mais detalhes da matéria  no Anexo 3. 
32 SYLOS Celso I. Diário de Notícias, 19 mar. 1964. Seção Lembrete, capa. 
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Grupo de senhores bem intencionados (?), reunidos em ―Movimento‖ que se dedica ao combate sistemático ao 
comunismo, está ―agindo‖ na cidade. 
..Como cristãos, livres e democratas nós repudiamos o comunismo, porque materialista, ateu e ditador. 
..Como cristãos, livres e democratas condenamos também o capitalismo liberal, que se rotulando, muitas vêzes 
de cristão, é materialisma, ateu e ditador. 
..Protestamos, pois, contra a maneira desleal, facista, de integrantes do grupo que estão visitando firmas 
comerciais, industriais, da cidade, com o pedido para que retirem seus anuncios de jornais ribeirãopretanos por 
serem comunistas, incluindo, entre êstes, o nosso. 
..Queremos crer que êstes senhores sejam honestos. Preferimos enquadra-los  
entre ignorantes em matéria social cristã. (Estamos dispostos a esclarecimentos e, mesmo, a debates públicos a 
respeito do comunismo, capitalismo liberal e Doutrina Social da Igreja). 
..A continuarem agindo desta forma êstes senhores, nós nos veremos na contingência de ―estudar‖ melhor suas 
vidas, atividades e lucros, fazendo ampla exposição a respeito dos assuntos internos daqueles que, sem 
escrúpulos e conhecimentos, se imiscuem na vida dos outros. 

O Redator de Plantão33 

 

Podemos observar neste caso, dois grupos bem definidos que compunham o cenário de Ribeirão Preto 

nesse período, sendo que tal episódio mereceu atenção da Câmara Municipal, a qual possuía 

partidários de ambos os lados. 

Mas aconteceu o golpe militar e o jornal Diário de Notícias foi fechado em 01 de abril de 1964. Em 09 

de maio de 1964 o jornal reaparece, mas seu corpo diretivo havia sido modificado, assumindo a direção 

do jornal o próprio Arcebispo Dom Agnelo Rossi. Nesta nova fase, que é a segunda na divisão proposta 

por este trabalho, o jornal Diário de Notícias perde seu perfil combativo e procurou uma aproximação 

com o poder estatal.  

Em matéria publicada em 02/06/1965 na coluna ―Nosso Comentário‖ com o significativo título ―A Igreja 

e o Governo‖, o jornal Diário de Notícia descreve, segundo sua ótica, qual o papel das duas instituições 

perante a sociedade. Com outra percepção sobre o papel da Igreja na  sociedade, a matéria afirma ―A 

Igreja não tem, porém, a missão de realizar o bem temporal da sociedade humana.”34, retirando desta 

forma o compromisso com o bem estar material do homem e a necessidade de mudanças que a 

sociedade exigia, mantendo a Igreja afastada dentro do campo espiritual. Em outro trecho a matéria 

continua: “Em princípio, a Igreja e o Estado se devem não somente reconhecer a sua soberania e a sua 

independência recíproca, mas igualmente prestar-se auxílio e assistência no cumprimento do seu fim 

respectivo.”35 Nota-se enfim, que a Igreja através desta e de outras matéria propôs uma ―trégua‖ ao 

governo militar, manifestando publicamente seu desejo de ater-se aos assuntos celestiais e afirmando 

estar disposta a colaborar com o novo governo. 

                                                           
33 Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 15 mar. 1964, Seção Lembrete, capa. 
34 Ver mais datalhes da matéria no Anexo 4. 
35 Ibid. 
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Este esforço em agradar o novo governo já podia ser notado anteriormente, ao tratar do tema Reforma 

Agrária, tantas vezes trabalhado pelo Diário de Notícias antes do golpe de 1964, o jornal na matéria de 

15/11/1964 enalteceu a atitude do novo governo em aprovar o ―Estatuto da Terra‖, chegando a fazer a 

seguinte afirmação: “Mas, afinal era preciso começar (e talvez só um governo revolucionário poderia 

faze-lo) era necessário dar o primeiro passo.”36 Apesar dos avanços que o ―Estatuto da Terra‖ 

representava, não há como confundir a luta travada pelo jornal em busca da justiça social no campo e a 

aprovação do Estatuto feita de forma nada democrática, e é claro que os representantes do jornal 

tinham esta consciência. 

O jornal Diário de Notícias, que antes do golpe posicionava-se como defensor dos direitos 

constitucionais, passou a  aceitar certas medidas antidemocráticas como as cassações promovidas 

pelo Ato Institucional n.º 1 (AI 1) ou mesmo se regozijar ao publicar na capa do jornal de 06/02/1966 a 

seguinte manchete sobre a edição do Ato Institucional n.º 3 (AI 3): “Editado Ato Institucional n.º 3 – 

Revolução não será frustada”37. 

Quanto as cassações de mandatos e direitos políticos, é necessário recordar que no episódio da 

cassação do vereador Pedro Augusto de Azevedo Marques, o jornal não estava circulando, mas no seu 

retorno, o que ocorreu exatos 32 dias após a cassação do vereador do PSB, nenhuma reportagem de 

destaque foi dada ao caso, pelo contrário, a matéria publicada em 16/06/64 elucida a nova posição do 

periódico naquele momento, que era de inteiro apoio ao governo militar, como demonstra o trecho 

reproduzido abaixo: 

 
 

“Cassações” 
 

TEIMAM alguns em pedir a nosso apolítico jornal sua posição frente à cassações de mandatos e  
suspensão de direitos políticos. Não obstante nos colocarmos, nesta considerações, em perspectiva longínqua 
do juízo dos dados que estão levando o Conselho de Segurança Nacional à ação, acreditamos serem oportunas 
algumas considerações sobre o momentoso assunto. Não iremos pois analisar os juízos que o C.N.S. faz sobre 
os dados que obtém e, sim, unicamente, alguns dados que nos são fornecidos pelo próprio Conselho Nacional 
de Segurança. 
O AFASTAMENTO de homens comunistas, agitadores, corruptos e corruptores do cenário nacional, é de 
urgente necessidade. Não se pode lançar a bôa semente da reestruturação nacional, sem que o terreno esteja 
devidamente preparado. Até o presente, o Governo tem se dedicado, quase que exclusivamente a este 
necessário e urgente mister....38 

 

É evidente que matérias que criticavam setores do novo governo também eram publicadas, mas não 

havia mais um engajamento e defesas de causa através das páginas do Diário de Notícias. 

                                                           
36 Ver matéria completa no Anexo 5. (grifo nosso). Esta alegação praticamente legitima por parte do autor da matéria o 
golpe de 64, pois segundo o mesmo, as mudanças tão cobiçadas só se concretizarão devido ao poder do novo governo. 
37 Editado Ato Institucional n.º 3 – Revolução não será frustada Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 06 fev. 1966. 
Manchete de capa. 
38  Cassações. Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 10 jun. 1964. Coluna Nosso Comentário, p. 2. 
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Reportagens com os títulos “Ditadura à vista” (17/10/65), “A ilusão do bipartidarismo” (13/01/66), 

“Partidos do Governo e partidos do povo” (27/02/66) entre várias outras, faziam críticas moderadas 

ao regime militar. 

O ano de 1965 é marcado também pela mudança do governo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, sai 

Dom Agnelo Rossi (20/12/1964) e entra Dom Frei Felício César da Cunha Vasconcelos (27/03/1965).39 

Contudo, com o acirramento do regime no final do ano de 1968, vários religiosos se vêem confrontando 

o sistema, provocando um ―mal estar‖ entre Estado e Igreja, que o jornal Diário de Notícias fez ir à 

público através de suas páginas. Começa então, a terceira fase que esta pesquisa identificou na 

atuação do jornal nos anos 60. A prisão dos padre franceses no estado de Minas Gerais foi 

praticamente o estopim da crise entre as duas instituições, e o Diário de Notícias deu ampla cobertura 

ao caso com reportagens diárias como: 

 
 

“Habeas corpus em favor de padres presos” 
 

BELO Horizonte – (UPI) – O advogado Camallen Herval, viajou hoje para a Guanabara a fim de impetrar pedido 
de habeas corpus ao Superior Tribunal Militar, em favor dos padres presos pela Polícia Federal, e que estão 
recolhidos na unidade do exército.  
Por seu turno, o Coronel Newton Motta, presidente do inquérito policial militar, viajou para Juiz de Fora, sede da 
Quarta Região Militar com o intuito de trazer o pedido de prisão preventiva para os três padres franceses e 
diáconos detidos nesta cidade. 
O general Álvaro Cardoso, comandante da Infantaria Divisionária da 4a Região Militar, declarou que o Exército 
não está perseguindo a Igreja e que prendeu os três padres que tem atitude tipicamente subversiva e agem em 
prol do comunismo. Acrescentou que, oportunamente serão dados a conhecimento público os documentos 
apreendidos na casa dos padres.40 
 

Em 05/12/1968 o jornal sai as bancas com a seguinte manchete estampada na capa: “MILITARES 

PERSEGUEM A IGREJA”41. A prisão dos padres franceses resgatou uma atuação mais marcante por 

parte do jornal, que não poupou tinta na tentativa de pressionar o governo para libertar os religiosos e 

publicava reportagens diárias em defesa dos mesmos. 

Em 13/12/1968 quando foi editado o Ato Institucional n.º 5 (AI5), o jornal não se intimidou e publicou na 

capa de 14/12/68 a manchete “Costa e Silva baixa novo Ato”42, na qual reproduziu resumidamente o 

teor do novo Ato Institucional e na coluna ―Nosso Comentário‖43 teceu comentários críticos, não 

qualificando mais o governo como revolucionário, mas falando em ―regime de exceção‖.  

Outro caso de grande repercussão foi a instalação da OBAN (Operação Bandeirantes) na cidade de 

Ribeirão Preto. Através das operações da OBAN aconteceram as prisões dos membros da FALN e a 

                                                           
39 LAUREANO, Monsenhor Dr. João.  Bispos e arcebispos de Ribeirão Preto. São Paulo: Ave Maria, 1975. 
40 Habeas Corpus em favor dos padres presos. Diário de Notícias, 03 dez. 1968, p. 4. 
41 Militares perseguem a Igreja. Diário de Notícias, 05 dez. 1968, capa. 
42 Costa e Silva baixa novo Ato. Diário de Notícias, 14 dez. 1968, capa. 
43 Ver mais detalhes da matéria no anexo 6. 
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prisão da Irmã Maurina Borges da Silveira, que sem dúvida, foi um dos episódios que melhor 

espelharam a composição de forças existentes na cidade naquela época. 

As atividades da OBAN estiveram ligadas a investigação,  perseguição e prisão dos membros da 

FALN, e o jornal publicou uma carta aberta emitida pela autoridades militares em 26/10/196944 

revelando a prisão de ―subversivos‖ e outra em 15/11/196945 onde anunciava a prisão de 119 pessoas.  

Entre os presos estavam diversos religiosos da arquidiocese, incluindo a Irmã Maurina Borges da 

Silveira, diretora do Lar Santana na Vila Tibério, que teria sido presa em 24/10/1969. A reação da 

Arquidiocese foi imediata, e esta não se intimidou em protestar, inclusive através das páginas do jornal 

Diário de Notícias com uma carta aberta publicada em 13/11/1969 que, entre outras coisas, 

excomungava os dois delegados responsáveis pela prisão da religiosa. Abaixo trechos da referida carta 

aberta: 

 
 

“Posição do clero arquidiocesano de Ribeirão Preto” 
O clero arquidiocesano de Ribeirão Preto , presidido pelo seu arcebispo metropolitano, reunido hoje dia 
12/11/1969, - como tem apoiado outras oportunas tomadas de posição da CNBB, - diante dos últimos 
acontecimentos que se registraram em áreas da Igreja, decide dar inteiro apoia as declaras do sr. Cardeal 
Agnelo Rossi, presidente da comissão central da CNBB.  
Diante de recentes ocorrências, verificadas na região desta arquidiocese de Ribeirão Preto, leva ao 
conhecimento da CNBB e da comissão episcopal Sul 1, e de todo o público em geral, a seguinte informações:   
a) – No dia 25/10/1969 a ―Operação Integrada‖... 
b) – Aos poucos depois disso, fomos tomando conhecimentos de vários prisões e de uma onda de detenções, 
para declarações e inquéritos. Na área da Igreja, foram atingidos leigos, religiosos, religiosas e sacerdotes...   
c) – Há 19 dias, encontra-se presa, na cadêia feminina de Cravinhos, a irmã Maurina Borges Silveira, superiora 
do Lar Sant‘Ana. Não nos foi possível obter informações sérias e adequadas, da parte das Autoridades 
responsáveis, sôbre a situação daquela religiosa, posta em regime de incomunicabilidade e sendo totalmente 
obstaculadas as tentativas de sua Providencial, para informações. Há suspeitas bastantes sérias de que a 
referida irmã tenha sido submetida a provocações e à tortura de choque elétrico. 
d) – Com relação a outras pessoas da arquidiocese, esta suspeita se torna plena certeza, dados os depoimentos 
de fieis que foram colhidos, por ordem da autoridade Arquidiocesana.... 
REPUDIAMOS as insinuações maldosas, as calúnias, as ironias, com que foram tratados vários sacerdotes de 
nosso Clero, e, solidarizando-nos com os verdadeiros cristãos e suas comunidades, os confortamos pela lesão 
da forma de que foram objeto, junto aos seus rebanhos, por atitudes arbitrárias e precipitadas de certas 
Autoridades. 
Sobretudo, o que nos preocupa, nos acontecimentos todos, é o desrespeito a pessoa humana. 
DEPOIS da paciente reflexão e meditação, cumprimos também o nosso grave dever pastoral de lembrar que os 
mandantes de tais arbitrariedades já estão excomungados; excomunhão reservada ao Bispo, de acôrdo com a 
Legislação da Igreja, Código de Direito Canônico, cânon 2343,¤ 4. Diante de fatos evidentes, declaramos 
estarem incursos no referido cânon o dr. Renato Ribeiro Soares, Delegado Seccional de Polícia de Ribeirão 
Preto e o dr. Miguel Lamano, Delegado Adido de Ribeirão Preto.... 
ENFIM, esta nossa declaração tem a intenção de mais uma vez, reforçar a unidade interior da comunidade 
católica de nossa Arquidiocese, lembrando a todos os cristãos que o testemunho de discípulos de Cristo e da 
própria divindade do Cristo, que podemos dar aos homens de nosso tempo, se baseia exatamente nesse 
unidade.(JO 17,21).46 

                                                           
44 Ver matéria completa no Anexo 7. 
45 Ver matéria completa no Anexo 8. 
46 Posição do clero arquidiocesano de Ribeirão Preto. Diário de Notícias, 25 out. 1969. Capa.  
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Nesta fase, o jornal Diário de Notícias travou uma verdadeira batalha na tentativa de defender os 

religiosos envolvidos. Sua tese de defesa era baseada na idéia que era papel de todo religioso buscar 

a igualdade e fraternidade entre os homens, mas que isso não deveria ser relacionado a comunismo. 

Concluindo, verificou-se pelas diversas colocações e reportagens citadas neste trabalho, entre tantas 

outras que alimentavam o jornal e seus leitores, que o jornal Diário de Notícias foi uma entidade 

politicamente ativa nesse período na cidade de Ribeirão Preto, porém flexível. No ano de 1978, ano em 

que completava 50 anos de existência, e 33 que pertencia a Arquidiocese de Ribeirão Preto, o jornal 

Diário de Notícias encerrou suas atividades, nesta época já não possuía a influência e o alcance de 

outrora. 
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Golpe político, cassações de mandatos e direitos políticos, prisões arbitrárias, atentados a bomba, 

assaltos (ou expropriações), planejamento de sequestros, tortura. Muitos desconhecem, mas esta era a 

realidade vivenciada em Ribeirão Preto entre os anos de 1964 à 1969. O conflito ideológico que vivia o 

Brasil, e até mesmo o planeta, era facilmente identificado no microcosmo de Ribeirão Preto. Uma 

direita reacionária e opressora, digna representante das classes dominantes, que tinha no MAD sua 

exteriorização mais evidente, com partidários até na Câmara Municipal; e uma esquerda dividida 

principalmente entre comunistas e religiosos progressistas.  

Ribeirão Preto já era nesta época uma cidade grandiosa, aglutinadora das riquezas e atenções da 

região, uma cidade que possuía vários jornais locais: A Cidade, Tribuna de Ribeirão Preto, Diário da 

Manhã e o Diário de Notícias. A escolha da analise das matérias do jornal Diário de Notícias, teve por 

escopo conhecer o ponto de vista político da Igreja Católica, mas percebe-se que não se pode 

estereotipar a figura do clero como um corpo homogêneo. Analisando as reportagens do jornal à luz 

dos acontecimentos deste conturbado período, constatou-se que o Diário de Notícias era uma 

instituição que possuía uma vida própria e dinâmica. 

Apesar das balizas do jornal Diário de Notícias nos anos 60 estarem alicerçadas no MRB (Movimento 

Revolucionário Brasileiro), nota-se que ao longo do tempo e sobre a influência dos acontecimentos 

externos, o periódico foi se transformando. Como porta-voz de uma Igreja que não é homogênea, ora o 

jornal mostrou-se revolucionário, ora mostrou-se conservador, tendo  uma radicalização de forma 

homogênea apenas no sentimento corporativista do clero e da Igreja Católica, que não poupou 

esforços na defesa de seus membros. 

Não foi possível mensurar qual o tamanho da influência do jornal Diário de Notícias na sociedade 

ribeirãopretana. Cogitou-se da contribuição do jornal para a eleição em 1963 do jovem prefeito Welson 

Gasparini, apesar de não confirmar ou desmentir tal afirmação, Gasparini fez o seguinte comentário em 

entrevista gravada em 10/04/2003 para o Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto ―O jornal 

Diário de Notícias, jornal da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Hoje não existe mais. Era um jornal de 

grande influência e entrava em todas as cidades da Arquidiocese.”47. Tudo faz acreditar, ter sido 

grande a participação do jornal na vida social e política da cidade, pois se assim não o fosse, o 

periódico não teria sido alvo de tantos ataques da extrema direita. Por outro lado, no meio eclesiástico 

o jornal teve grande penetração, pois segundo o Pe. Celso I. Sylos a nomeação do Arcebispo Dom 

Agnelo Rossi teve direta relação com a atuação do jornal. Em entrevista concedida em 1990 o Pe. 

Celso faz a seguinte declaração: 

 

                                                           
47 Transcrição de parte da entrevista concedida pelo Sr. Welson Gasparini ao Programa de Registro de História Oral do 
Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto em 10 abr. 2003. 
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... o jornal Diário de Notícias a partir de 1957, quando assumi e com Dom Mousinho, ele passou a ser um jornal 
de militância política não partidária, que ninguém, pode olhar toda a história, ninguém nunca apoiou PTB, PTE, 
nada, eu apoiava Luciano Lepera pelas posições dele, a gente batia a mão aqui e apoiava lá e tinha uma visão 
social cristã e de militância, até o momento que em 63 chamou a atenção de todo episcopado e do Brasil inteiro 
e acabei sendo o presidente da Associação ―du‖ da Imprensa Católica, ai tinha que por fim, chegou o momento 
que eu comecei a influenciar a Companhia dos Bispos. Eu fui chamada para montar, e hoje já está organizado, a 
secretária de opinião  
pública da Companhia dos Bispos, eu que organizei com outros companheiros iguais a mim. E nesses momento 
veio Dom Agnelo, não é por causa do sindicalismo rural não, que Roma acho que nem conhecia o que estava 
acontecendo aqui, é o problema do jornal, tinha que parar aquilo...48 
 

Mesmo considerando que este trabalho contribui para o entendimento da sociedade de Ribeirão Preto 

do final dos anos 60 e por conseguinte, da sociedade brasileira daquela época, o tema não esta 

esgotado. Muito pelo contrário, este estudo demonstra o quanto ainda pode ser realizado neste 

caminho, pois muitos depoimentos ainda podem ser tomados de pessoas que viveram aqueles duros 

anos, documentos como os IPM‘s (Inquéritos Policiais Militares) instaurados sobre personalidades da 

cidade podem ser analisados, atas da Câmara Municipal como a da sessão que cassa o mandato do 

vereador Pedro A. de Azevedo Marques e de todos seus suplentes do PSB, notícias dos outros jornais 

da cidade que podem ser confrontadas com as notícias do Diário de Notícias, e tantos outros materiais 

que podem e devem ser analisados. 

Por fim, fica a contribuição deste trabalho para o estudo dos homens e mulheres de Ribeirão Preto, que 

naqueles difíceis anos não se intimidaram e fizeram do jornal Diário de Notícias um instrumento de luta 

pela democracia e liberdade. 

                                                           
48 Transcrição parcial da entrevista gravada em VHS, concedia ao projeto ―Pró-memoria de Batatais‖ do Departamento 
Municipal de Cultura do município de Batatais em 04 out. 1990, arquivada no Museu Pedagógico Washington Luiz de 
Batatais. 
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Partidos Políticos49 

 
O PSD: O Partido Social Democrático foi fundado em 1945 por Getúlio Vargas, o qual arregimentou os 

interventores dos Estados nomeados durante o Estado Novo, que eram lideranças representativas das 

oligarquias locais de cada Estado. O partido manteve-se no poder do governo Dutra à João Goulart, 

com exceção de Jânio Quadros. Em momentos históricos sua aliança com o PTB lhe garantiu maioria 

parlamentar expressiva na política federal e nos Estados. 

A UDN: A União Democrática Nacional também era um partido oligárquico, contudo, caracterizou-se 

por ser formado por elementos contrários ao Estado Novo.  Apoiou a candidatura do Brigadeiro 

Eduardo Gomes contra Dutra em 1945 e contra Getúlio em 1950, sendo derrotada em ambas as 

eleições. Procurou apoio nas Forças Amadas, pois era um partido que não tinha a simpatia popular. 

Com Jânio Quadros conseguem sua única e breve vitória eleitoral.  

O PRP: O Partido de Representação Popular foi fundado em 1945 no contexto da redemocratização 

brasileira por membros remanescentes da Ação Integralista Brasileira (AIB). Sob a liderança de Plínio 

Salgado, o PRP era um instrumento de intervenção dos integralistas procurando inserir-se de forma 

harmônica no sistema político liberal. 

O PTB: O Partido Trabalhista Brasileiro surgiu também sob a tutela de Getúlio Vargas. Não fez parte do 

governo Dutra, mas nos governos de Vargas, JK e Jango compôs com o governo auxiliando-o nas 

decisões parlamentares. Em uma segunda fase do partido, após 1950, novas lideranças surgem, como 

Almino Afonso, Ivete Vargas, Fernando Ferrari e Leonel Brizola, alterando o perfil do partido.  

O PSB: O Partido Socialista Brasileiro é oficializado em 1947, tem como base a Esquerda Democrática 

(ED) formada por antigos stalinistas, trotskistas e socialistas independentes. O PSB foi um dos poucos 

partidos que fizeram da defesa ideológica  e de um programa partidário autêntico uma bandeira para 

seus militantes.   

O PCB. O Partido Comunista Brasileiro viveu a maior parte de sua existência na ilegalidade, com 

exceção nos anos de 1922 (data de sua fundação), 1927 e de 1945 à 1947. Porém, mesmo durante 

sua ilegalidade o partido continuou a existir fazendo aliança com outros partidos. Sua atuação 

estendeu-se além da esfera partidária, tendo influência nas diversas organizações de trabalhadores, 

sindicatos e movimentos de trabalhadores rurais.  

O XX Congresso do PCUS (1956) marcou uma nova linha de atuação dos PC‘s no mundo, onde se 

rejeitava o stalinismo e procurava-se uma atuação de forma mais democrática. Nesta linha ocorre o V 

Congresso do PCB (1960), que é marco também dos cismas internos do Partido. Os mais importantes 

                                                           
49 Para mais informações sobre os partidos políticos consultar CARONE, Edgar. A República Liberal. SP-RJ: DIFEL, 1985, 
Terceira Parte: B) Partidos, p. 292 até 390. 
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são os liderados por Agildo Barata e o do grupo de João Amazonas, Maurício Grabois, Cali Chade e 

outros. Estes últimos reassumem a legenda PC do B que havia sido abandonada pelo Partido em troca 

da legenda PCB, numa tentativa de conseguir o registro e a legalidade da legenda. Estas rupturas 

explicam a existência dos vários grupos revolucionários que atuaram de forma tão díspare nos anos 60. 
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Anexo 1 

 

“Lembrete” 

 

Ficou explicito num dos últimos documentos do sábio João XXIII, que ―uma doutrina social não se 

enuncia apenas, mas é preciso leva-la à prática‖. Muito mais ainda, acrescentava o Santo Padre na 

mesma ―Mater et Magistra‖, quando se trata da Doutrina Social Cristã! 

O panorama do país está a exigir atuação social de todos quantos de qualquer forma, exercem função 

na comunidade. Os cristãos, que estatisticamente são maioria  

no Brasil, continuam pecando por omissão maciça. 

É hora de acordar. Para os que não sabem rumos e metas, é hora de estudo sério. Para os que 

possuem visão e julgamento, é hora de largar o comodismo individualista e partir para a atuação 

urgente. O Brasil precisa de militantes lúcidos e corajosos Urgentemente. 

O Redator de Plantão50 

 

Anexo 2 

“Alfabetizar Politizando” 

 
O SR. ABEL RAFAEL, deputado federal, pelo PRP de Minas Gerais, denunciou em plenário, como 

subversivo o método de alfabetização Paulo Freire, atualmente adotado pelo Ministério da Educação. 

PARA O ILUSTRE deputado, ensinar a ler ―falando em voto, terra, povo, deputado, sindicato, luta de 

classe, miséria, favela‖ não é alfabetizar, é fazer comunistas. Não se pode mostrar a realidade 

brasileira aos adultos analfabetos, sem que êsses logo pensem em comunismo. Então, diante de uma 

situação de reconhecimento de direitos, faz-nos crer o sr. Abel Rafael que o comunismo é a única 

solução. 

―METODO DE alfabetização é uma técnica. Nada tem a ver com ideologia‖. Devemos prosseguir 

ensinando que a pata nada – coisa que todos já sabem – para conservar na ignorância e na miséria 

aquêles que há muito vêm sendo injustiçados, porque isto é o que convêm às classes conservadoras. 

NÃO É MELHOR, porém, ensinar aos homens que todos têm direito ao trabalho, para ganhar o seu 

sustento. Mas, que para terem um digno sustento, justo deve ser o seu salário? Por que continuar 

negando esta verdade? Por que ocultar os direitos , apresentando-lhes somente os deveres? 

                                                           
50 Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 16 jan.1964, Seção Lembrete, capa. 
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ENSINAR NÃO é apenas alfabetizar tecnicamente, para que o cidadão, sabendo assinar seu nome, 

possa votar nas eleições. É muito mais ainda. É tirar das trevas da ignorância, para fazer do indivíduo 

analfabeto realmente um HOMEM. 

POR ISSO é que, de acôrdo com as informações do professor Luiz Carlos Pujol, superintendente de 

Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, 76 padres e freiras ministrarão aulas pelo sistema 

―Paulo Freire‖, além de outros elementos, inclusive estudantes secundários e universitários, que se 

apresentaram voluntariamente para tão nobre atividade. 

PROSSEGUIREMOS, assim, vivendo a mensagem do Evangelho: ―Daí a Cesar o que é de Cesar‖. 

Demos pois, a todos os homens o que lhes é de direito. Será isto comunismo?51 

 

Anexo 3 

“A RAÍZ DO PROBLEMA” 

 
A IMPRENSA paulistana começou a focalizar a situação dos trabalhadores da roça, que, não tendo 

serviços desde meados de dezembro passado, começaram a se movimentar dentro das cidades, 

acossados pela falta de recursos e meios de subsistência. Muito bem colocou o problema um dos 

matutinos de São Paulo, ao dizer logo claramente que a questão é de fome e não de mera agitação 

anarquizante; aliás, ao apresentar assim o problema êsse jornal estava se referindo a fatos ocorridos 

justamente na zona nordeste do Estado, aqui na região de Ribeirão Preto. 

ESTAMOS informados que a situação poderá partir para a calamidade em diversos núcleos urbanos de 

nossa região, onde os senhores proprietários de terra há muito tempo deliberaram  ―economizar‖ 

dinheiro e dor-de-cabeça, expulsando sistematicamente os camponeses das chamadas ―colônias‖. 

Tivemos ocasião de focalizar com reportagens ilustradas alguns casos. Verificados em 1963 no vizinho 

município de Batatais. Realmente, os fazendeiros ―descobriram‖ a famosa chave inventada em primeira 

mão pelos usineiros: apenas trabalhar com mão de obra avulsa, trazida dia a dia dos centros urbanos 

em míseras condições de transporte em ―páus-de-arara‖, sem nenhum encargo de ordem legal-

trabalhista. A ―chave‖ é o empreiteiro, essa figura que não é nem empregado, nem patrão; na maioria 

dos casos, o empreiteiro não tem capacidade para arcar com as responsabilidades trabalhistas da CLT 

ou do Estatuto do Trabalhador Rural com referência aos homens e mulheres maiores e menores que 

conduz diariamente em seu caminhão até à usina ou à fazenda. 

ESSA DESUMANA e injustíssima estrutura, está vigorando agora para a exploração agrícola. Se na 

zona de cana de açúcar o mal tem ficado encoberto pelo simples fato de se tratar de uma economia 

rural mais fortalecida e desenvolvida, entretanto nas zonas de fazendas a situação calamitosa está 

                                                           
51 Alfabetizar Politizando. Diário de Notícias, Ribeirão Preto,19 jan. 1964. Coluna Nosso Comentário, p.2. 
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como ferida aberta. Qualquer contratempo na produção acarreta de imediato miséria em massa nos 

centros urbanos, para onde fugiram os camponêses. É o que se passa nêste mês, como conseqüência 

lógica da estiagem que levou os proprietários a recuarem das culturas programadas. 

O IMPORTANTE é que fatos graves, marcados pela fome entre as massas de camponêses, deverão 

alertar as Autoridades e os senhores proprietários para a raiz do problema. Não é possível continuar 

aceitando a injúria dessa estrutura desumana, na qual milhares de trabalhadores não alcançam 

NENHUMA GARANTIA para o dia de amanhã. Enquanto isso, valoriza a propriedade na marcha 

inflacionária e os poucos recursos produzidos pela roça acabam sempre cheios de iniciativas nos mais 

diversos ramos de negócios e empreendimentos urbanos....52 

 

Anexo 4 

“A Igreja e o Governo” 

 
SÃO muitos os que, atualmente, perguntam qual a atitude da Igreja, frente ao atual Governo. Firmados 

na Doutrina da Igreja sobre a Sociedade Civil, podemos afirmar que a atitude sempre atual da Igreja é 

de colaboração. A Igreja e o Estado são sociedades distintas; cada qual, na sua esfera própria, é 

soberana e perfeita. Sendo distintos, afirma C. Van Gestel, ―a Igreja e o Estado não podem estar 

separados, pois existem entre êles relações frequentes e necessárias. Suas respectivas missões e 

competências devem ser garantidas numa forma de colaboração que respeite a primazia dos valores 

espirituais e do poder indireto que a Igreja, como porta-voz da ordem moral, exerce sobre todas as 

cousas temporais e, portanto sobre o domínio próprio do Estado. Nada do que é humano escapa aos 

imperativos da moral. A Igreja não tem, porém, a missão de realizar diretamente o bem temporal da 

sociedade humana‖. A respeito das relações mutuas da Igreja e Estado, assim se define o ―Código de 

Moral Política‖, Malines: ―Em princípio, a Igreja e o Estado se devem não somente reconhecer a sua 

soberania e a sua independência recíproca, mas igualmente prestar-se auxílio e assistência no 

cumprimento do seu fim respectivo. Sucede, com efeito estarem as duas sociedades a serviço das 

mesmas pessoas: ―um de realizar um bem comum, um temporal; outro religioso, próprio para assegurar 

aos mesmos indivíduos a possibilidade de atingirem a sua perfeição de homem e de cristão. Assim 

como é impossível que o homem ignore o cristão e o cristão ignore o homem assim também é 

moralmente impossível que o Estado ignore a Igreja ou que a Igreja Ignore o Estado. Estabelecer uma 

separação total entre essas duas sociedades, equivale a separar os interesses espirituais das mesmas 

                                                           
52 Raiz do Problema. Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 12 jan. 1964. Coluna Nosso Comentário, p. 2. 
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pessoas. E eis aí por que a colaboração entre a Igreja e o Estado deve ser considerada como o regime 

normal das suas relações....53 

 

Anexo 5 

“REFORMA AGRÁRIA” 

 
O BRASIL, por natureza, é chamado a ser uma grande potência agrícola no mundo. Suas terras 

imensas e seu clima tropical atribuem-lhe uma vocação de celeiro do mundo, a realizar-se num tempo 

não muito remoto, embora nós, brasileiros, não tenhamos uma inclinação muito acentuada para o 

cultivo da terra. Somos pródigos, porque temos demais. 

A QUESTÃO agrária é um dos maiores problemas, senão o maior, que nós temos que enfrentar e 

resolver no momento: porque é problema-base, a questão-chave para todos os problemas e questões. 

É a terra cultivada e a pecuária desenvolvida que irão fornecer alimentação para o povo, matéria-prima 

para a indústria e divisas para o país no setor de exportação. 

POR ISSO, é motivo de jubilo para nós a aprovação do ―Estatuto da terra‖, que o executivo enviou ao 

Congresso e o Parlamento acaba de sancionar, apesar das obstruções e multilações. É a tão 

propalada e tão combatida reforma agrária, inclusive com o parágrafo da desapropriação dos 

latifundios e terras abandonadas por títulos da dívida pública, modificando-se assim o item da Carta 

magna que tanta celeuma causou. (A verdade sempre se impõe e brilha por si mesma!). 

NÃO é a reforma completa nem perfeita, porque o problema assume a esta altura, proporções 

gigantescas e abrange desde a reforma do ministério da Agricultura, até  a restruturação dos portos 

fluviais e marítimos, desde a construção de estradas, armazéns e silos até a criação de fontes de 

financiamento a longo prazo, desde o preparo técnico do lavrador até a garantia de preços mínimos 

para os produtos. 

MAS, afinal era preciso começar (e talvez só um governo revolucionário poderia fazê-lo.) era 

necessário dar o primeiro passo. O Estatuto da terra, que o Congresso acaba de sancionar, é um 

primeiro esforço, ingente e louvável, para a reestruturação agrária do país. 

LOUVADO, pois, a atitude do governo no seu Presidente e nos seus parlamentares, que começam a 

caminhar em direção ao povo, fazemos votos para que o ―Estatuto da terra‖ não seja mais uma letra 

morta, entre tantas, mas se concretize com maior rapidez possível.54 

 

 

                                                           
53 A Igreja e o Governo. Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 02 jun. 1965. Coluna Nosso comentário, p. 2.  
54 Reforma Agrária. Diário de Notícias, Ribeirão Preto, 15 nov. 1964. Coluna Nosso comentário, p. 2.  
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Anexo 6 

“Novo Ato e regime democrático” 

 
ESTAMOS em pleno regime de exceção. A Nação atônita ouviu, pela Agência Nacional ontem, à noite, 

o anúncio feito por porta-voz do sr. Presidente da República, do novo Ato Institucional (N.o 5), 

suspendendo as garantias constitucionais e, em seguida, Ato Complementar decretando o recesso do 

Congresso Nacional. Anteriormente o País assistia à inesperada atitude da Câmara Federal, 

derrotando o Governo, no conturbado caso do deputado Márcio Moreira Alves.... 

OS ACONTECIMENTOS que envolvem o Brasil hoje não podem deixar de preocupar, vivamente, a 

todos quantos se interessam pelos sadios destinos desta sofrida Pátria. Importa digamos a bem da 

honestidade, que não acreditamos, como saneadora e construtora do bem-comum, em medida de 

exceção.‖... ―Sobretudo, de uns tempos para cá, assistimos ao divórcio do Governo das classes 

populares, do Clero e, na votação do caso – Márcio, do próprio Parlamento. 

EVIDENTEMENTE, sob pena de deixarmos de existir, não podemos, no atual enquadramento, deixar 

de chamar a atenção de todos os ideais da justiça. Nenhum homem poderá ser esmagado sob pretexto 

algum. A Declaração Universal dos Direitos do Homem da qual o Brasil foi um dos signatários em 1948, 

não poderá ser aviltada. Desta forma, todo homem acusado de delito não poderá ser julgado e 

castigado sem que tenha, em plena liberdade, direito à defesa. Dizemos isto, pensando no deputado 

Márcio Moreira Alves e, mais particularmente nos sacerdotes detidos em Belo Horizonte sob os quais 

pesam ridículas acusações feitas por homens do Exército....55 

 

Anexo 7 

―Atividade terrorista na região de Ribeirão Perto‖ 

 
―Recebemos, ontem, da Operação Integrada, com pedido para publicação em destaque, na primeira 

página, a seguinte nota oficial: 

A Operação Integrada, formada pelos órgãos da Secretaria da Segurança Publica – Polícia Civil e 

Fôrça Publica – Operação Bandeirantes e Exército Nacional, cumpre o dever de esclarecer à ordeira 

população da região de Ribeirão Preto o seguinte: 

1 – Através de demoradas investigações, foi desbaratado grupo terrorista que vinha agindo nesta 

região desde 1967, implantando inquietação em toda área; 

2 – Com a prisão de seus principais elementos, foram esclarecidos os seguintes atentados: 

Explosão de bombas em quatro cinemas de Ribeirão Preto; 

                                                           
55 Novo Ato e regime Democrático. Diário de Notícias, 14 dez. 1968. Coluna Nosso Comentário, p. 2. 
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Explosão de bomba no quartel do 3o B.P. da Fôrça Publica, nesta cidade; 

Explosão de bomba no Mercado Municipal; 

Explosão de bomba no Departamento dos Correios e Telégrafos; 

Explosão de bomba na cidade de Sertãozinho e outras cidades circunvizinhas; 

Explosão de bomba na Igreja Mormon de Ribeirão Preto; 

Roubo de dinamite do depósito da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. 

3– Vários planos de atentados pessoais, explosão de novas bombas e sequestros de pessoas e 

minuciosos estudos de pontos vulneráveis de inúmeras cidades da região foram encontrados em poder 

dos elementos detidos. Um plano de sequestro – já em fase de execução – visava a pessoa da 

sociedade local, descobrindo-se inclusive que a cova para o enterro dessa pessoa já se achava 

escavada, conforme laudo elaborado pela Polícia Técnica. 

4 – Com os detidos, foi apreendida farta literatura subversiva versando sobre guerra e guerrilha, 

armamento variado, material de campanha, 1 (uma) tonelada de gêneros alimentícios e 1020 caixas de 

medicamentos diversos; 

5 – Revela notar que dinheiro, gêneros, medicamentos e material cirúrgico e farmacêutico doado pela 

generosidade do povo da região a entidades assistências de cunho religioso foram desviados para o 

grupo terrorista, conforme fartas provas e apreensão em poder das autoridades constituídas; 

6 – Vários petardos destinados a causar vítimas não só em logradouros como em hospitais foram 

também apreendidos; 

7 – A fim de garantir o êxito das investigações ainda em curso, não podem as autoridades divulgar 

maiores detalhes, mas assim que o inquérito em andamento estiver devidamente formalizado e detidos 

os implicados ainda em liberdade novas comunicações serão divulgadas. 

A Operação Integrada solicita um crédito de confiança dos cidadãos da região ribeiropretana e pede 

que qualquer informação concernente aos fatos ora abordados seja comunicada a qualquer dos órgãos 

competentes da mesma. 25/10/69.56 

 

Anexo 8 

―Operação Integrada mostra material subversivo” 

 
Ontem à tarde, no quartel do 3o B.º, autoridades policiais pertencentes à ―Operação Integrada‖ fizeram 

exposição a jornalistas da cidade, de material ―subversivo apreendido com terroristas que agiam na 

Região. 

                                                           
56 Atividade terrorista na região de Ribeirão Preto. Diário de Notícias, 26 out. 1969. Capa. 
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O grupo que operava em nossa Região levava o nome de ―Frente Armada de Libertação Nacional‖. 

Segundo informações dadas à nossa reportagem, foram interrogadas, durante a operação ―166 

pessoas, sendo que 119 foram detidas e indiciadas‖. ―A Atividade prevista pelo grupo era levante 

armado‖. Os integrantes ―da Frente Armada de Libertação Nacional operavam na Região desde 1967‖. 

Visão panorâmica do material subversivo apreendido nos dá o seguinte quadro, que pode aliás, ser 

constatado nas fotos que publicamos: ―aproximadamente 12 armas de pequeno porte (revólveres); 5 

fuzis de repetição em estado regular de conservação; munições (aproximadamente 15 caixas); 

medicamentos e algum material de cirurgia; fardas militares; livros e panfletos; material explosivo 

(bananas de dinamite); material para fabricação de bombas caseiras; material de acampamento; 

alimentos; mapas da cidade e região. 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Operação Integrada mostra material subversivo. Diário de Notícias, 15 nov. 1969. Capa. 
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Resumo: Este presente trabalho tem a finalidade de analisar a oligarquia ribeirãopretana por meio das 
relações políticas de compromissos. O trabalho foi desenvolvido em um primeiro momento, buscando 
através de uma linha historiográfica, traçar a formação dessas oligarquias em território nacional desde 
o período Colonial até a Primeira República destacando a formação da região do município escolhido 
para o estudo. Na seqüência, através de uma análise conceitual sobre as políticas de compromissos. O 
trabalho será concretizado com a análise da elite local de Ribeirão Preto, sua formação e através do 
estudo historiográfico utilizado, conceituar as relações desenvolvidas através das políticas de 
compromissos.  
 
Palavras-chave: Política de compromisso; oligarquia cafeeira; Ribeirão Preto. 

 
 

Abstract: This study aims to examine the Ribeirão Preto oligarchy by meanning of political 
commitments. It was developed in a first moment, looking through a historiographical line, trace the 
formation of the oligarchy in the national territory, from the Colonial period until the First Republic, 
highlighting the formation of the region's council chosen for the study and, in sequence, through 
conceptual analysis on the politics of compromise. Was taken with the analysis of the local elite of 
Ribeirao Preto, their training and through the use historiographical study, we tried to clarify the 
relationships developed through the political 
 
Keywords: Politic of engagement; coffee oligarchy; Ribeirao Preto 
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 Muito discutido na historiografia brasileira, o assunto coronelismo pode causar a ―falsa 

impressão‖ de ser um tema abradido, ultrapassado e de certa forma categoricamente esclarecido. O 

que não é bem assim, pois, como dissemos a ―falsa impressão‖ que nos faz pensar em um tema de 

certa forma muito trabalhado, cai por terra a partir do momento em que começamos a aprofundar e 

analisar os diversos conceitos formados sobre as oligarquias locais e o exercício de seu poder58. 

 Devido à escolha deste tema, não podemos fugir a linha mestra que nos guiará para a 

elaboração do mesmo, sendo esta uma análise cultural e política da História, porém, guardadas as 

devidas precauções pertinentes a esta linha de pesquisa. Nosso estudo partirá do princípio da análise 

de René Rémond ao esclarecer o caráter abrangente da nova História Política, que vê a partir da 

interdisciplinaridade, principalmente com as Ciências Sociais as diversas dimensões em que se 

estabelecem as relações de poder, não sendo apenas no Estado, mas em todos os domínios da vida 

coletiva ligados e influenciados por ele, sendo o que o próprio autor relata como ―uma prática social‖59.  

Apenas para explicitar distintos conceitos, seguindo essa linha que se inclina para as relações de poder 

existentes nos diversos setores da sociedade, Michel Foucault em sua obra Microfísica do Poder, 

evidencia as formas de poder exercidas marginalmente do Estado, mas que estão articuladas a ele e o 

sustenta, deixando claro, por mais superficialmente possa aparentar certa semelhança nas teorias de 

Foucault e Rémond, existem entre eles características ímpares que os deferem, como por exemplo, no 

caso de Foucault, que afirma a não capacidade do Estado em mudar os rumos da sociedade, uma vez 

que para o autor o poder está fragmentado em diversos ―mecanismos‖ ou ―agências‖ em torno desse 

Estado, se tornando apenas mais uma instituição, e sem a articulação desta ―rede‖ o poder não 

conseguirá manter-se funcional60.  

Hanna Arendit é outra estudiosa pensou sobre as relações de poder e influências do Estado, ela afirma 

que a política é toda e qualquer tipo de negociação articulada através do discurso e da ação, se esta 

última não existir na sociedade, fica claro, para a autora que não há política, citando para exemplificar 

os governos ditatoriais61.  O que acaba por contrariar a teoria de Rémond, pois, segundo o autor, em 

um governo ditatorial encontramos também um poder ideológico muito preciso, que muitas vezes 

assimilado por uma minoria social que impõe esta ideologia a uma maioria. É importante que fique 

claro para os leitores deste trabalho, que não utilizaremos as teorias de Foucault e Arendit como 

suporte teórico-metodológico, essas foram apenas demonstrações da diversidade, da complexidade e 

da contraposição conceitual que existe sobre as teorias de relações de poder em sociedade. 

                                                           
58 Ao citarmos exercício de poder desses oligarcas, nos referimos as políticas de compromissos, a qual terá seu conceito e 
característica concomitantemente trabalhada nesta pesquisa.  
59 RÉMOND, René. Por uma História Política. 2ª ed: Rio de Janeiro; Editora FGV, 2003. 
60 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 22ª ed: São Paulo; Editora Paz e Terra, 2006. 
61 ARENDIT, Hanna. A condição Humana. 10ª ed.: Rio de Janeiro; Forense Universitária, 2003.  
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Para finalizar a questão conceitual a respeito das relações de poder, escolhemos o teórico Pierre 

Bourdieu. Em sua obra O Poder Simbólico, ele desenvolve a idéia de que o poder exercido dentro do 

convívio social vai muito além apenas das questões econômicas. O autor analisa as questões culturais, 

como idioma, religião, influências afetivas etc. Mas quando abrange as questões políticas ele afirma 

que essas relações vão além da política institucional, mas sim em questões puramente ideológicas, 

questões essas que se encontram nas esferas culturais, usando como exemplo a religião, o idioma, 

costumes e te mesmo o discurso utilizado por uma minoria para se estabelecer um consenso social, e 

este discurso é aceito e assimilado pela população através de relações simbólicas62. 

 Como o assunto a ser desenvolvido volta-se para as oligarquias locais, pensamos ser prudente 

explicitar antes de qualquer coisa os conceitos construídos em torno desta categoria de análise, que 

aflorou e se afirmou na História do nosso país, principalmente nos meados do nosso Império no século 

XIX e inicio do século XX, nas primeiras décadas da República. Nesse sentido, Fernand Braudel nos 

conduzirá através da linha metodológica da longa duração, nos auxiliando a traçar as origens dessas 

oligarquias regionais na historiografia, e como elas permaneceram no topo da pirâmide hierárquica ao 

longo da nossa História .63 Lembrando que diferente da teoria foucaultiana, Braudel e Rémond 

dialogam sobre o momento em que se avalia os movimentos ideológicos que modificam o curso da 

História ou, ao contrário, conseguem fazê-lo permanecer, mantendo o status quo social: 

 

Essas oposições ignoram a pluralidade dos ritmos que caracterizam a história política. Esta se desenrola 
simultaneamente em registros desiguais: articula o contínuo e o descontínuo, combina o instantâneo o 
extremamente lento. Há sem dúvida todo um conjunto de fatos que se sucedem num ritmo rápido, e aos quais 
correspondem efetivamente datas precisas: golpes de Estado, dias de revolução, mudanças de regime, crises 
ministeriais, consultas eleitorais, decisões governamentais, adoção de textos legislativos... Outros se inscrevem 
numa duração média, cuja unidade é a década ou mais: longevidade dos regimes, período de aplicação dos 
tipos escrutínio, existência dos partidos políticos. Outros ainda têm por unidade de tempo a duração mais longa: 
se a história da formação políticas fica mais na duração média, em compensação a das ideologias que as 
inspiram está ligada à longa duração64. 

 

 Relacionado com a questão conceitual do termo coronelismo e suas características mais 

ímpares e principalmente as políticas de compromissos, as quais podemos dizer que eram uma das 

maneiras dessa oligarquia manter o controle sobre tudo e todos, analisamos algumas obras que nos 

abriram um leque de aspectos, alguns distintos, outros similares ao assunto em questão. 

Primeiramente, não teríamos outra forma de iniciar essa exposição conceitual se não por Victor Nunes 

Leal. Em sua obra Coronelismo, Enxada e Voto, na qual estuda as origens e formações destas 

oligarquias regionais, sendo ele um dos primeiros a conceituar as políticas locais do país, no período 

                                                           
62 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 8ª ed: Rio de janeiro; Editora Bertrand Brasil, 2005. 
63 BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. 5ª ed: Lisboa; Editorial Presença, 1986. 
64 RÉMOND, 2003 op. cit; p. 34. 



 

70 

 

70 

de meados do Império e início da Primeira República, com o título de coronelismo. Indicando a origem 

de sua formação, para Leal, o caráter primordial para esse acontecimento foi o fortalecimento, de certa 

forma forçado do poder político local, através do distanciamento do governo central, originando assim a 

manifestação do poder privado65.   

 Demais autores também trabalham o período e o conceito de coronelismo. Maria de Lourdes 

M. Janotti aborda em O coronelismo: uma política de compromissos, os aspectos relacionais existentes 

nas oligarquias regionais no Brasil nas questões políticas. A autora, reafirmando a linha metodológica 

da longa duração, afirma que essas políticas são heranças do nosso período colonial, formado pelos 

funcionários da metrópole devido ao distanciamento da colônia para seu Reino. Assim, com o término 

da colônia, a estrutura oligárquica já se encontrava formada, mas com o poder legitimado pelo próprio 

governo central. Chegada a República, o antigo coronel da imperial Guarda Nacional passa a dominar 

e comandar territorialmente suas regiões66. José Murilo de Carvalho, em Mandonismo, Coronelismo, 

Clientelismo: uma discussão conceitual, discute o caráter conceitual dessas características 

demonstrando que, cada conceito exposto acima detém elementos ímpares, pertinentes a um 

determinado período, a uma determinada localidade67. 

 Outro ponto de destaque na elaboração deste trabalho remete-se as origens desta oligarquia 

regional brasileira. Obedecendo a linha metodológica a qual nos propusemos a utilizar para discorrer 

sobre esse tema, utilizamos uma bibliografia que nos auxiliou para traçar essas origens desde os 

tempos mais remotos de nossa História, para poder dessa forma, analisar a formação oligárquica da 

Região de Ribeirão Preto no contexto histórico. Apenas para explicitar nesta pequena introdução a 

linha que será utilizada para tratar os subtemas propostos, a obra de Raymundo Faoro Os Donos do 

Poder, nos remete as origens do patronato político no Brasil, como essas elites oligárquicas surgiram, e 

como se estenderam até o período republicano68.  

 Regionalmente, usaremos de Richard Morse, em Formação Histórica de São Paulo, que trata 

muito bem da formação oligárquica paulista, desde sua origem, passando pela afirmação cultural e 

econômica e política até as relações patriarcais de apadrinhamento, uma das características da política 

de compromisso69. Outro nome lembrado e com uma de suas obras muito utilizadas foi Thomas Walker 

e sua obra Dos coronéis à metrópole, que trabalha a oligarquia ribeirãopretana e seus aspectos 

                                                           
65 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. 3ª ed: Rio de Janeiro; 
Editora Nova Fronteira, 1997. 
66 JANOTTI, Maria de Lourdes M. O coronelismo: uma política de compromissos. São Paulo; Editora Brasiliense, 
1981. 
67CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: uma discussão conceitual. Dados vol.40 
nº2 Rio de Janeiro, 1997. Acessado em 18/09/2008. 
68 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. 7ª ed.: Rio de Janeiro; 
Globo, 1987. 
69 MORSE, Richard M. Formação Histórica de São Paulo. São Paulo. Difusão européia do Livro, 1970. 
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econômicos e políticos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do café e da 

participação política desses chefes nos governos estaduais70. 

 Além da bibliografia especializada citada no decorrer desta introdução, serão utilizadas fontes 

documentais que estão sob a guarda do Arquivo Público Municipal de Ribeirão Preto; Legislaturas 

também do período, que encontram-se em poder da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e as atas da 

câmara de Vereadores de Ribeirão Preto dos anos de 1874 a 1891 que estão em poder da própria 

Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 

 Utilizando desta bibliografia e dos documentos disponíveis, o trabalho será dividido em três 

partes. Um primeiro capítulo fazendo referência à origem das oligarquias regionais, buscando os 

fatores permanentes, como elas se originaram, analisando brevemente desde seu embrião no período 

colonial, e perpetuando através do Império, e nessa seqüência explicitar como esse processo ocorreu 

no município de Ribeirão Preto. 

 O segundo capítulo trará a tona às políticas de compromissos por meio de uma análise 

conceitual sobre essas redes de relacionamentos, buscando explicitar que essas políticas de 

compromissos podem ser vistas como um velho hábito desses oligarcas que formavam extensas redes 

de favores entre eles, e é claro, verificando como essa prática surgiu na região ribeirãopretana. 

 Finalizando com um terceiro capítulo no qual, após ter explicitado nos capítulos anteriores as 

origens da oligarquia e os elementos conceituais das características através das permanências 

políticas e sociais, reduziremos a escala de nosso estudo trazendo-a para os chefes rebeirãopretanos, 

dentro do que foi considerado no estudo contínuo, como estes homens se enquadram nessa linha de 

constância, sendo que para isso, serão analisados os homens influentes do período que abrange este 

trabalho, entre os anos de 1874 a 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 WALKER, Thomas W. Dos Coronéis à Metrópole: Fios e Tramas da sociedade e da política em Ribeirão Preto no 
século XX. Ribeirão preto – SP; Palavra Mágica, 2000. 
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CAPÍTULO 1 
 

Origens das oligarquias regionais no Brasil: 
um breve levantamento. 
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Devido à amplitude do tema em questão, e a linha de abordagem teórico-metodológica utilizada para a 

elaboração deste trabalho, é certo que, antes de nos aprofundarmos nas questões que visam analisar 

a oligarquia regional e suas políticas de compromissos, e para compreendermos este fato localmente, 

no caso, o objeto territorialmente fragmentando no estudo do município de Ribeirão Preto, entre os 

anos de 1874 a 1891, devemos buscar as raízes dessa formação. Sendo assim, o início desta análise 

discutirá alguns aspectos desde o período colonial, passando pelo Império, mostrando os momentos de 

importância desde o primeiro intuito da formação de autonomia econômica e política regional. 

 Seguindo por este caminho e iniciando nossa jornada pela bibliografia levantada sobre o 

assunto, é extremamente válido ressaltar que o Brasil construiu sua base Colonial fortificada sobre um 

alicerce agrícola, patriarcal e oligárquico71. Claro que sem ignorar o primeiro objetivo da metrópole: o 

de explorar72. 

Desde o primeiro momento em que a metrópole portuguesa se vê dona deste vasto território, e que 

este também se encontrava sendo cobiçado por outras potências da época, Portugal foi, de certa 

forma, forçado a ocupar esse território que lhe pertence, para que não o perdesse. Assim, entre os 

anos de 1534 e 1536, a Corte portuguesa distribui as conhecidas Capitanias Hereditárias, primeiro 

loteamento dividindo o litoral do nosso país, sendo estas doadas as pessoas ligadas à Corte:  

 

No início de 1530, todavia, as incursões dos franceses e espanhóis [...] a Coroa portuguesa [...] recorreu a um 
sistema semifeudal de doações de terras hereditárias, ou capitanias. Essas eram doadas a nobres ricos, na 
esperança de que eles explorassem o pau-brasil e outros recursos [...]73. 
 

 Lembrando que nesses tempos remotos da colonização o povoamento limitou-se ao litoral, 

ficando o interior do território inteiramente inexplorado pelos europeus, sendo habitados por nativos. 

 Desde logo, formou-se no Brasil colonial uma elite portuguesa, composta homens de confiança 

do rei, os quais passaram a exercer o poder de mando e desmando, algumas vezes sem permissões 

ou com autorizações da única autoridade que existia, a Corte. Assim sendo, com o desenvolvimento da 

economia agrária, com base nas propriedades latifundiárias, e a distância existente entre colônia e 

metrópole, começaram a despertar nessa elite um sentimento de autonomia e autogovernação, em 

alguns momentos autorizados e incentivados pela Corte para a obtenção de um maior controle, em 

outros momentos abominados por esta última. Mas, de uma forma ou de outra, o que passou a surgir 

após o crescimento e expansão da indústria açucareira foi uma elite administrativa que utilizava, ou 

modificava, o valor de tributos e o privilégio de suas posições aos seus interesses: 

 

                                                           
71 FAORO, 1987. op. cit, p. 123. 
72 Idem, p, 109. 
73 SKIDMORE, Thomas. Uma história do Brasil. Rio de janeiro; Paz e Terra, 1998. p, 26 – 27. 
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[...] O maior perigo, além da ineficiência do esquema de segurança confiado aos capitães-governadores, vinha 
da ascendente privatização dos donatários e colonos. A dispersão territorial, agravada com a entrega da 
autoridade aos delegados do rei e aos latifundiários [...]. Crescia na orla marítima, ao alcance dos navios 
portugueses, um inimigo poderoso, que desafiava a corte, para a qual governo e centralização eram sinônimos. 
[...] Cada homem, se rico, senhor de escravos, tornava-se ―republico‖, nem zela ou trata do bem comum, senão 
cada um do em ―particular‖, [...] Os governadores tornavam-se verdadeiros sátrapas ampliando, por efeito das 
necessidades e pelo estímulo da ausência de vigilância, a esfera de suas delegações. [...]74. 

 

 Dessa forma, pode-se dizer que a nossa história foi desenrolada de uma forma a visar 

interesses da metrópole que se entrelaçavam ou até mesmo ficando em um segundo plano, em vista 

dos interesses dessa elite portuguesa local, o que acabou por originar períodos de conflitos político-

administrativos, ora visando estabelecer a autonomia local, ora a Corte com sua tentativa de 

reafirmação do controle central. 

 Assim, como se andássemos em uma linha das permanências históricas do nosso país, 

percebemos que, esforçando-nos sempre para não cometer qualquer tipo de generalização ou muito 

menos padronizações das características de qualquer uma das partes da teia social, há na história, 

uma reação elitista sempre que estas se vêem com poderes suficientes nas mãos para fazerem o que 

bem entenderem, mesmo sabendo que não são livres para isso, e que depois este poder possa sofrer 

qualquer tipo de ameaça pelo poder maior, no caso o soberano. 

 Nesse entretempo, a busca pela mão-de-obra e os primeiros relatos de minas de ouro 

encontradas ao centro do território intensificaram-se, trazendo como conseqüência a infiltração do 

colonizador para o interior do território. Dessa maneira ocorreu a entrada do colonizador no sertão, 

sendo essas investidas território adentro, na sua maioria, em busca de riquezas tanto minerais como 

também mão-de-obra, formando desse modo, o que poderíamos chamar de primeiros núcleos 

populacionais no interior, sendo pontos de comércio próximos as minas etc75. O que depois de um 

tempo passou a ser modificado recebendo um alto número de pessoas, começando a aparecer alguns 

vilarejos, sendo para esta pesquisa a região de maior importância refere-se ao interior de São Paulo, 

que durante o período colonial imperava uma vida simples, em alguns momentos pobres, com um 

caráter extremamente conservador nos moldes ibéricos76. 

 Um dos fatores que influenciaram e deram maior força para essas elites já estabilizadas neste 

território, foi à vinda da família real em 1808, transformando a Colônia em Reino. 

 Lembrando que este é apenas um breve levantamento não nos aprofundaremos neste fato 

específico, pois não é o nosso objetivo neste capítulo. Apenas para explicitar e criar um elo sobre a 

                                                           
74 FAORO, 1987. op. cit. p. 142. 
75 Lembrando que quando nos referimos aos núcleos populacionais, estamos relatando os primeiros amontoados 
de casas próximas uma das outras, com uma estrutura diferenciada com um princípio de comércio fixo em 
entrepostos de viajantes etc. 
76 MORSE, 1970. op. cit. p. 32. 
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formação da elite regional com a vinda da família real, vale ressaltar as condições em que vieram D. 

João VI e sua Corte, em um momento em que a Europa passava por transtornos devido às invasões e 

as dominações territoriais de Napoleão Bonaparte. Seja qual for a teoria, se sua vinda foi uma fuga, ou 

particularmente a mais acertada, uma ajuizada decisão, ao chegar a terras americanas, o Rei se 

encontrou deslocado e sem o apoio de uma forte elite econômica estruturada, como havia em Portugal.  

Devido a isto, D. João se fez de grato amigo, e para se aproximar e conquistar a confiança dos homens 

ricos de sua Colônia passou a distribuir, sem o mínimo controle e pudor, privilégios, honrarias e títulos 

de nobreza: 

 

[...] Queria o príncipe conquistara amizade dos grandes da terra e tinha o poder de retribuir seus benefícios 
maciços com honrarias ocas [...]77. 
 
 
Dom João utilizou-se à farta desse único dispositivo de que dispunha o poder real de conceder honrar e 
privilégios por meio das graças e mercês as mais variadas [...] 78 

 

E com isso, iniciou uma reestruturação na economia, facilitando o acesso desses latifundiários nas 

questões comerciais e de exportação, modificando também as estruturas políticas e sociais, 

principalmente, como já foi dito com a distribuição na forma de presentes e agrados de títulos de 

nobreza, e principalmente com cargos públicos, um dos principais meios de chegar ao poder e fixar-se 

nele. Dessa forma, modificando as relações com estes senhores de terra e exportadores que 

anteriormente eram considerados como um dos perigos da colônia e que passaram a enquadrar-se no 

mesmo estamento e aderiram a mesma filosofia de vida, como relata Faoro:  

 

A burguesia, nesse sistema, não subjuga e aniquila a nobreza, senão que esta se incorpora, aderindo à sua 
consciência social. A íntima tensão, tecida de zombarias e desdéns, se afrouxa com o curso das gerações, no 
afidalgamento postiço da ascensão social. A via que atrai todas as classes e as mergulha no estamento é o 
cargo público, instrumento de amálgama e controle das conquistas por parte do soberano79. 

 
 Provavelmente, o Rei e sua Corte, se soubessem o que estava por acontecer, principalmente 

no que diz respeito a esse aumento de poder ocorrido com a instauração do Reino na América 

acrescentando assim maior participação desses homens, não só a lucratividade, mas também suas 

atuações nos acontecimentos político-administrativos, mesmo sendo essas participações em alguns 

momentos de forma simbólica, o que não tirava destes homens a autoconfiança que estava se 

formando, e se tratando da região paulista podemos confirmar na citação de Morse: 

 
                                                           
77 MALERBA, Jurandir. A Corte no Exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da Independência (1808 – 1822). 
São Paulo; Cia. das Letras, 2000. p 202.  
78 Idem, p, 203. 
79 FAORO, 1987. op. cit. p. 176. 
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[...] os paulistas gozavam de considerável autonomia em setores como defesa, relações com os índios, 
administração eclesiástica, controle dos preços e das mercadorias, obras públicas e serviços municipais. Via de 
regra, a dualidade rural-urbana do chefe de família era marcada pela posse de uma casa na cidade, além da 
habitação rural80. 
 

 Certamente, todo esse processo intensificou-se após o retorno do rei para Portugal exigindo 

que o príncipe regente, que aqui ficou para governar, voltasse também. Esse fato, se consolidado 

poderia atrapalhar o andamento da economia  do país que estavam em uma linha ascendente, 

principalmente após o fim do monopólio, o comércio do Brasil passou a manter contato direto com 

outros centros comerciais, enriquecendo e fortificando cada vez mais essa elite, e se de fato o príncipe 

chegasse a voltar para Portugal, o Brasil correria o risco de ser reduzido novamente ao status de 

colônia. Isso desencadeou uma reação desta elite que, pressionando D. Pedro conseguem dar um 

novo passo na história deste país.  Com esse pano de fundo, ocorre a Independência deste território, 

uma elite agrária aliada ao príncipe regente D. Pedro que continuou, obviamente a manter contatos 

políticos e econômicos com a antiga metrópole. Sendo que boa parte da força que traçou os rumos da 

independência, incentivando-a, veio dessas elites locais que se encontravam nas regiões interioranas 

que viram sua autonomia ameaçada81. 

 Nesse período, a atividade econômica começou a passar por uma transição, com o alicerce 

formado pela elite do açúcar, com a experiência agrícola, seus investimentos começaram a se voltar 

para a plantação e exportação do café:  

 

 Vencido o primeiro quartel do século XIX, a produção cafeeira deslocaria, vindo a ocupar, no curto 
espaço de 10 anos (1830 – 1840, o primeiro lugar em nossas exportações. [...]82. 
 

 Com a economia cafeeira em alta, o interior do país passou a se destacar e ganhar mais 

importância no contexto econômico e político. Grandes fazendeiros, homens com muito dinheiro, e que 

na sua maioria vinham de famílias quatrocentonas, com um histórico rural e elitista. Na maior parte dos 

Estados ocorreu esse fenômeno de formação de uma elite local, mas nosso objetivo aqui é focar 

principalmente a elite paulista, essa que junto com a economia cafeeira cresceu ao ponto de se tornar 

um dos braços mais importante do Governo, ou quando não o maior empecilho para esse mesmo 

governo.   

 Podemos dizer que se tornaram obstáculos que dificultavam o governo central, devido aos 

acontecimentos pós independência, como por exemplo, as centralizações das Câmaras Provinciais 

                                                           
80 MORSE, 1970. op. cit. p. 31. 
81 Idem, p, 79. 
82 LAPA, José Roberto do Amaral. A economia cafeeira. 4ª ed.: São Paulo; Brasiliense, 1987. p 12 



 

77 

 

77 

que, a partir de 1828, abaixavam a cabeça para as Assembléias, nas quais os integrantes pertenciam 

ao circulo de convivência do Imperador para manter a centralização e não perder o controle: 

 

[...] A nação era federalizada, mas as províncias centralizadas. Os interesses municipais, privados até dos 
vestígios de autoridade que lhes deixara a lei de 1828 tornaram-se produtos das Assembléias, sem possibilidade 
de voz ativa. Estas é que então realmente controlavam os cargos municipais e seus ordenados, os orçamentos 
municipais, as despesas e empréstimos83. 
 

 A partir desse momento, podemos afirmar que as elites locais passaram a ditar as regras em 

suas regiões, sendo sempre fazendeiros produtores de café, atividade que nesse período trazia o maior 

lucro do país, e estando sempre ligados de alguma forma com a política, elegendo seus candidatos que 

os representassem diretamente, ou sendo eles próprios os candidatos diretos. Esses homens, valendo-

se das atividades que eram incumbidas às Câmaras, no caso funções administrativas, como por 

exemplo, iluminação, esgoto, água etc, desenvolviam esses projetos com recursos próprios, 

conseguindo firmar-se com autoridade e prestígio diante da população local84.   

Nesse sentido, a partir do momento em que Ribeirão Preto passou a ter o título de vila, condição 

primordial para a instalação de uma Câmara, ocorreu o rápido desenvolvimento do município em 1874, 

a região que se encontrava envolta de grandes propriedades produtoras de café e com um grande 

percentual de importância na economia nacional, aparecendo com destaque também nas participações 

políticas. 

 De uma forma concisa, buscamos analisar as permanências, mostrando que na história do 

país, essas elites se formaram justamente com o apoio da coroa portuguesa, e logo depois com do 

governo imperial centralizador, esta acabou perdendo o controle.  

Esses homens que se fizeram o poder cada um no seu domínio, utilizando o que lhes convinham, 

sempre visando através de uma politicagem cheia de interesses individuais colocados a frente do 

coletivo, deram origem ao mandonismo oligárquico. 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
83 MORSE, 1970. op. cit, p. 90. 
84 LEAL,Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. 3ª ed: Rio de Janeiro; 
Editora Nova Fronteira, 1997 p, 94. 
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CAPÍTULO 2 

 
Cultura política de compromisso 
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Indicamos no capítulo anterior em um breve levantamento, os fatores que propiciaram a formação das 

oligarquias no Brasil. Sendo assim, sabe-se que uma vez instaladas, cada qual na sua localidade, essa 

elite precisou de certa estratégia para garantir a manutenção deste poder, tentando anular, ou melhor, 

abafar qualquer tipo de manifestações contrárias a este tipo de exercício de poder.  

O questionamento que levantamos no título deste capítulo está direcionado a estas chefias locais e 

como conseguiram se manter no poder durante séculos. Perceberemos no decorrer deste capítulo, e 

este é o principal objetivo deste, que as políticas de compromissos diversificaram-se, incorporaram 

várias características cada qual na sua época, respondendo as necessidades dessa classe dominante. 

Nesse sentindo, a historiografia lhe designou vários títulos, sendo cada conceito direcionado para 

períodos e realidades específicas, podendo algumas vezes, serem utilizados juntamente em um único 

tempo e espaço, mas cada um com seu propósito e respeitando as características diferenciadas das 

relações de poder exercidas pelas elites locais. 

A partir disso, este capítulo fará uma breve discussão historiográfica conceitual sobre as relações de 

poder, ou como expressamos no título, sobre as políticas de compromisso, e como esses conceitos 

podem ser inseridos e utilizados ao longo da história, delineando uma linha histórica para buscar desde 

os primórdios da nossa colonização até o período um pouco posterior ao sugerido por esta pesquisa, 

percebendo seus traços contínuos ou descontínuos. 

Os conceitos aos quais estamos nos referindo desde o início do capítulo são o clientelismo, 

coronelismo, mandonismo, filhotismo, todos os conceitos relacionados ao exercício do poder, mas cada 

qual com suas especificidades.  

Iniciando assim o assunto proposto, podemos dizer que o mais primário conceito utilizado para essas 

relações de poder é o mandonismo, identificado por José Murilo de Carvalho como sendo uma 

característica da política tradicional brasileira desde os nossos primórdios85. 

Essa característica pode ser explicada devido ao sistema político no qual se encontrava submetido 

Portugal e também a Colônia, como sabemos era a monarquia, um aparelho político que não deixava, 

ou pelo menos tentava não deixar brechas pelas quais possam surgir insurreições contra a Corte, pois 

o Rei é o único soberano e senhor das leis.  

Lembremos então do Brasil português, período em que aqui residiam as elites vindas de Portugal, 

durante as capitanias hereditárias e em períodos posteriores. Essas elites que aqui se instalaram, 

possuíam seus cargos públicos os quais eram designados apenas aos nobres ou para as pessoas com 

                                                           
85 CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma discussão Conceitual. Dados vol. 40 
nº 2. Rio de Janeiro. www.scielo.br. Acessado em 18/09/08. 
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ligação direta com o Rei, e tinham um único propósito, o de manter a ordem e o de não deixar passar 

em branco nenhum tipo de boicote ou de sonegação de impostos: 

 

[...] Para o comendo da empresa, os burocratas adestrados nos negócios do reino e do oriente, burocratas de 
nobre cepa, militares de experiência e tangidos interiormente pelo sentimento de lealdade ao rei. [...]86. 

 

 Sendo que um dos principais propósitos dessa elite que aqui se encontrava era o de manter a ordem, 

custando o que fosse necessário, a relação exercida de cima para baixo nos estamentos sociais da 

Colônia pode ser caracterizada pelas atitudes ligadas as ameaças e até mesmo violências, 

principalmente relacionados às atitudes contrárias às ordens e regras estipuladas. Alguns autores o 

distinguem como uma das características desse sistema político monárquico, no caso do Brasil tanto 

Colônia como o Império também, sistema no qual apenas uma pequena elite comanda de forma 

pessoal e extremamente arbitrária sobre a população. Este costume é o chamado mandonismo: 

 

[...] O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle 
de algum recurso estratégico, em geral a posse de terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e 
arbitrário [...] O mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional. Existe desde o início 
da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões isoladas. [...]87. 

 

Deixando bem claro que o mandonismo não é uma característica apenas do sistema monárquico, 

podemos encontrá-lo também após a Proclamação da República, principalmente com a figura do 

senhor de terras no interior dos Estados aproveitando-se do isolamento geográfico e de seu poder 

tanto político, econômico, como também o poder exercido através das armas, esse coronel utiliza-se do 

medo causado na população regional para conseguir a manutenção da ordem. O que nos leva a 

perceber a concomitante existência entre essas diversas características, existindo em um mesmo 

período de nossa história, vários tipos de relações de poder, ou melhor, de políticas de compromissos, 

às vezes até mesmo em uma única propriedade. 

Podemos dizer que existiam na Colônia e depois no Império relações que envolviam os senhores da 

terra, algumas com os funcionários da parte burocrática, outras com os representantes administrativos 

da Corte, e também com os empregados e escravos da fazenda.  

Essas relações envolviam assuntos e interesses de todas as ordens, como por exemplo, um 

representante administrativo com a função fiscalizadora, poderia deixar passar alguma irregularidade 

por qualquer espécie de favor oferecido pelo agricultor; o mesmo poderia acontecer com um 

empregado, na maioria das vezes um escravo tirado da senzala para vigiar os outros em troca de 

                                                           
86 FAORO, 1987. op. cit. p. 115. 
87 CARVALHO, op. cit. p. 02. 
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benefícios; ao mesmo tempo continuava a ser para os escravos e posseiros, pessoas pobres que 

dependiam muitas vezes de sua ajuda, o todo poderoso, senhor do bem e do mal, aquele que pode 

tudo e eu ninguém se opõe. Dessa maneira formavam-se redes de relacionamentos, mesmo existindo 

o caráter mandão do potentado rural, no interior do sistema monárquico e estando muito longe do 

convívio realista de uma corte metropolitana, fazia-se necessário para estes homens de poder e seus 

pares estes tipos de negociações extras oficiais ou extras institucionais. 

Essas características seguiram seu curso com uma alta margem de significado entre o período imperial 

até 1850 – 60, ocasião na qual o cenário econômico era dominado quase que 80% pelos cafeicultores 

escravocratas do Vale do Paraíba88. Cenário esse que muda quase por completo com a inversão do 

centro econômico cafeicultor de Vale do Paraíba para o historicamente chamado ―Oeste Paulista‖89. 

Momento em que a história passa a mudar seu curso, alterando sistemas financeiros, e principalmente 

no que diz respeito à mão-de-obra, sendo o imigrante europeu um novo fator em nossa história, 

obrigando as relações entre fazendeiros e trabalhadores a se reorganizar de uma forma diferente 

daquela com o escravo, surgindo assim, novos aspectos relacionais entre esses personagens 

históricos.  

A partir do momento em que as fazendas de café paulistas ganham a importância no cenário 

econômico, os demais conceitos explicitados no início deste capítulo começam a se enquadrar no 

contexto histórico do nosso país. Isso ocorreu devido à diferença que existia entre as fazendas do Vale 

do Paraíba no Rio de Janeiro e as fazendas de São Paulo. Essa diferença, como já nos referimos 

anteriormente, era vista, principalmente no que diz respeito à produção cafeeira, na qual estava sendo 

inserida0 como mão-de-obra, os imigrantes europeus como trabalhadores assalariados, o que 

diferenciava completamente o relacionamento entre fazendeiro e empregado, e também na maneira de 

tratar o produto, no caso o grão. Os cafeicultores paulistas passaram a estruturar e administrar suas 

propriedades como empresas, as ditas empresas agrícolas, influenciados pelos moldes capitalistas de 

organização, produção e geração de lucros financeiros.  

Com essa estrutura estabelecida no interior do Brasil, o que não foi diferente na nossa região de 

Ribeirão Preto, apresentou-se no cenário político do período imperial e arrastando-se pelo período 

republicano, a figura do ―coronel‖, aquele homem dono de vastas propriedades, com um alto grau de 

poder e influência sobre aqueles que convivem com ele, e que ainda ostenta a patente adquirida com a 

extinta Guarda Nacional e que acabou sendo transferida de geração para geração90. 

                                                           
88 LAPA, 1987. op. cit. p. 27. 
89 Vale ressaltar, que no final do século XIX e início de XX as localizações geográficas eram medidas utilizando como ponto 
principal as coordenadas geográficas. Hoje as localizações geográficas são medidas através do centro da região do estado, 
sendo assim Ribeirão Preto hoje encontra-se na parte Noroeste do Estado de São Paulo. 
90 JANOTTI, 1981.op. cit. p. 07. 
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A característica do coronelismo, assim intitulado por Leal, faz parte de um sistema de compromissos no 

qual o poder público encontrava-se de certa forma fortalecido, principalmente com investimentos 

realizados pelo governo central, fazendo com que na maioria das vezes, este coronel investisse com 

recurso próprio, para que este não ficasse esquecido pela população local, esses recursos eram 

investidos na maioria das vezes em obras para o beneficiamento da sua localidade, tornando-se assim, 

o bem feitor para seu povo, sendo ele político ou não91. Além de prestar favores pessoais, e criar 

vínculos familiares, como por exemplo, o apadrinhamento de filhos tanto de funcionários ou de pessoas 

que estivessem ligadas de uma forma ou de outra a sua pessoa, os coronéis não anularam suas 

características ligadas ao mandonismo, pois para manter todas essas pessoas ligadas a hierarquia 

encabeçada por ele (coronel) era preciso manter, nem que apenas em forma de ameaças ou 

insinuações a obediência de seus agregados: 

 

[...] Os chefes de famílias corporificaram o poder sob uma estrutura hierarquizada em que familiares, agregados 
e escravos se submetiam ao mandonismo patriarcal dentro dos potentados locais.‖92. 
 

O coronel passou a ser então uma figura de extrema importância para o desenvolvimento das regiões. 

Principalmente com o desenrolar do sistema político representativo, estando ligados direta ou 

indiretamente à política local, tornaram-se peças chave para se conseguir eleger um candidato político. 

Assim, os políticos regionais passavam a dever favores a esses homens, os quais se mantendo como 

bem feitores e englobando em sua agregação um vasto número de eleitores, acabava indicando o 

chefe, o político ideal para ―elegerem‖ como seu representante no Governo Estadual, formando assim 

os conhecidos currais eleitorais: 

 

[...] assim nos aparece este aspecto importantíssimo do ―coronelismo‖, que é o sistema de reciprocidade: de um lado, os 
chefes municipais e os ―coronéis‖, que conduzem magotes de eleitores como quem toca tropa de burros; de outro lado, a 
situação política dominante do Estado, que dispõe do erário, dos empregados, dos favores e da força policial [...]93. 

 

Com o início da República, além das mudanças na estrutura fundiária, os costumes da classe 

modificaram-se de uma forma marcante. Os cafeicultores que antes moravam nas suas grandes 

propriedades rurais, mantendo hábitos e padrões culturais de pessoas que vivem no meio rural, 

colocam esta propriedade latifundiária apenas para negócios e passeios, mantendo sua residência 

oficial nas cidades, arquitetonicamente chamados de palacetes, os quais remodelaram as paisagens 

                                                           
91 LEAL, 1997.op. cit. p. 41. 
92 GODOY, José Henrique A. de. Coronelismo em Ribeirão Preto 1889 a 1937. Dissertação de Mestrado em História; 
FFLCH – USP/SP, 2000. p, 19. 
93 LEAL, 1997.op. cit. p, 63 – 64. 
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urbanas, como ocorreu no município de Ribeirão Preto com o desenvolvimento do quadrilátero central 

da cidade94. 

A partir disso, os centros urbanos passam a aparecer na economia interna com muita importância, 

principalmente para suprir as necessidades do aumento de moradores nas áreas urbanas, 

determinando assim uma interatividade entre o meio rural e o urbano, relacionamentos em que 

imperavam os interesses particulares, o que muitas vezes só poderiam ser alcançados através de 

acordos, ou melhor, compromissos.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a Primeira República serviu como pano de fundo para o 

desenvolvimento de outra característica concomitante ao coronelismo, que, segundo Carvalho é de 

certa forma ligada ao meio urbano e as trocas de favores entre homens de poder econômico e atores 

políticos: 

 

[...] o conceito de clientelismo [...] De modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve 
concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio 
político, sobretudo na forma de voto. [...]95. 
 

 Podemos observar que, os diversos conceitos direcionadas as características do sistema 

político do Brasil, seja ele enquanto Colônia, Império ou República estão diretamente ligados a uma 

classe dominante, há um poder ideológico que sai da esfera elitista para a parte comum da sociedade, 

fazendo com que a massa populacional a interprete de uma forma a considerá-la sua, criando assim 

um consenso social-ideológico: 

 

A simples ―corrente de idéias‖ não se torna num movimento político senão quando as idéias propostas são 
reconhecidas no exterior do círculo dos profissionais. [...]96. 

 

 O que se deve ter bem claro é o fato da continuidade dessas políticas de compromissos, as 

quais se enquadram as realidades diversas para poderem perpetuar o jogo dos interesses particulares 

e vistos como necessários para a elite que manipula essas redes de poderes. O que difere apenas são 

os panos de fundo de cada característica conceitual utilizada, pois, no que concerne ao mandonismo, 

surge na esfera extremamente rural e perpetua até o período republicano, como altos e baixos devido a 

necessidade de se utilizar ou não a imposição da força. O coronelismo, como o próprio nome já se 

refere, aparece com o coronel e não existe sem estas personalidades, sendo um período de extrema 

importância política e econômica para o país, mas têm sua queda concomitante à queda dos 
                                                           
94 SILVA, Adriana Capretz Borges da. Cem anos do desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. In: 1904 – 2004: 
Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto – Um espelho de 100 anos. Ribeirão preto – SP; São Francisco, 
2004, p, 260. 
95 CARVALHO, op. cit. p. 03. 
96 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 8ª ed: Rio de janeiro; Editora Bertrand Brasil, 2005, p 183. 
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cafeicultores brasileiros, personagens principais do coronelismo que foi proporcionada pelo Estado 

Novo. E o clientelismo, o qual se tornou evidente com o ápice dos centros urbanos, não precisando 

estar ligado ao coronel. Para manter articulação política, o clientelismo mantinha uma rede de 

compromissos muito mais ampla e diversificada, sendo percebida em altos e baixos, mas sempre 

contínua. José Murilo de Carvalho explicita de uma forma técnica o exposto acima: 

 

Temos, assim, três conceitos relacionados, mas não sinônimos, guardando cada um sua especificidade, além de 
representares curvas diferentes de evolução. O coronelismo retrata-se com uma curva tipo sino: surge, atinge o 
apogeu e cai num período de tempo relativamente curto. O mandonismo segue uma curva sempre descendente. 
O clientelismo apresenta uma curva ascendente com oscilações e uma virada para baixo nos últimos anos.97. 

 

 Nesse sentido, fica claro que as políticas de compromissos são precisamente um velho hábito 

da elite brasileira, modificando-se ao longo da história, enquadrando-se a características da sua época 

e também a sua localidade, confirmando assim a linha permanente dessas relações que se 

enquadravam tanto nas esferas e interesses políticos como também de ordens particulares, como 

econômicos e sociais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 CARVALHO, op. cit. p.04. 
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CAPÍTULO 3 
 

Formação da oligarquia ribeirãopretana e as políticas de compromissos. 
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Após termos discorrido nos capítulos anteriores sobre as origens da formação oligárquica desde as 

raízes de nossa colonização até a estruturação social complexa que se formou no período final do 

Império e início Primeira República, e sobre os conceitos elaborados por estudiosos e relacionando-os 

às políticas de compromissos que se articularam durante todo este período, seguiremos neste terceiro 

capítulo o estudo da oligarquia ribeirãopretana, enquadrando-a nesse contexto, sua origem e os 

conceitos que se assemelham com a realidade do município.  

A ênfase será dada entre os anos de 1874 e 1891, período em que se destaca a formação e a atuação 

da Câmara Municipal que tinha como função processos administrativos como estabelecer funções dos 

seus membros, deliberação de projetos (sempre sujeitos a aprovação da Assembléia Legislativa 

Provincial), escolha de vereadores através de processo eleitoral, sendo o vereador mais votado o 

indicado para presidir a Câmara, e de juízes de paz, seguindo até o ano anterior ao início do período 

conhecido como Intendência Municipal, momento em que essas instituições governamentais passaram 

a separar suas funções, para as Câmaras funções legislativas, e para as Intendências funções 

executivas.  

Historicamente, a região de Ribeirão Preto faz parte do ―Novo Oeste Paulista‖, termo utilizado para 

expressar a visão futurística e ambiciosa dos empreendedores cafeeiros.98  

Antes disso, retrocedendo ao período indicado, a região começou a criar raízes em 1811, como mostra 

o levantamento feito por Lages, nos dados retirados do censo de Mojiguaçu.99 Essas primeiras 

pessoas, segundo seu levantamento, vindas principalmente do Sul da Província de Minas Gerais, 

apossaram-se da terra formando diversas fazendas, ocupando não só a região do hoje município de 

Ribeirão Preto, como também toda a região em torno do rio Pardo, constituindo assim uma vasta área 

fundiária. 

O principal objetivo desses posseiros que aqui se instalaram foi o de produzir espécies como cana-de-

açúcar, alguns grãos, produção de água ardente e principalmente a criação de gado para o mercado 

interno que cada vez mais se intensificava. Esse pode ser considerado um dos motivos pelos quais 

esses homens optaram por vir para interior de São Paulo, pois a região consistia em grandes áreas 

desocupadas e terras incrivelmente férteis. 

No decorrer de sua história, a região ganhou a presença de algumas famílias, sendo que algumas se 

envolveram em longos processos de legitimação de posse da terra. Para não nos prolongarmos nessas 

querelas, citaremos de uma forma breve o desenrolar das relações entre essas famílias. 

                                                           
98 AMORIM, Op. Cit p, 41 – 57: o autor refere-se ao agricultor Luiz Pereira Barreto, Martinico Prado e um grupo de 
amigos, fazendeiros empreendedores que viram nas terras da região um poço de fertilidade e consequentemente 
lucros.  
99 LAGES, José Antônio. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do Retiro: povoamento da região por entrantes mineiros na 
primeira metade do século XIX. Ribeirão Preto; VGA Editora e Gráfica, 1996.p, 146. 
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3.1 Política de compromisso: os primeiros fazendeiros. 
 
As raízes do que conhecemos hoje como Ribeirão Preto começou a ser ocupada por volta de 1811 por 

algumas famílias vindas da província de Minas Gerais, o primeiro desses fazendeiros foi José Dias 

Campos, que se apossou de uma vasta porção de terra formando a fazenda Rio Pardo. Um ponto de 

destaque dado para essa família citado por Luciana Suarez Lopes, diz respeito ao principal curso da 

água para a região e que passou a ser controlado pelos Dias Campos, pois o curso da água se 

localizava nas propriedades dessa família.100 

Como o processo da formação do povoamento desta região ocorreu com um surto migratório das terras 

mineiras para o interior paulista, a tendência foi um aumento excessivo do número de habitantes na 

região. Devido aos interesses fundiários desses migrantes, outras famílias se aventuraram e se 

apossaram das terras que encontraram. Uma dessas famílias, a qual devemos destacar por causa da 

quantidade de terras ocupadas formando vastas fazendas na região foram os Reis de Araújo. De 

qualquer forma que tenha essa família se apossado da terra (devoluta ou sesmarias) ou até mesmo 

terras que pertenciam aos Dias Campos, o que se sabe realmente é que constituíram uma imensa 

gleba, para usar a expressão de Lages, com plantação de cana-de-açúcar, produção de açúcar e 

aguardente e criações de gado para comércio interno.101 

                                                           
100MARTINS, R.V. Fazendas de São Simão. Meados do século XIX. Pontal, 1998. Apud: LOPES, Luciana Suarez. A 
formação do município de Ribeirão Preto e o surgimento do comércio e da indústria. In: 1904 – 2004: Associação Comercial 
e Industrial de Ribeirão Preto – Um espelho de 100 anos. Ribeirão preto – SP; São Francisco, 2004. P, 167 – 177. 
101 MIRANDA, José Pedro de. Ribeirão Preto: de ontem e de hoje. Ribeirão Preto, SP; El Dorado. 1971. P, 87. 
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Figura 1 
Mapa da formação fundiária da região de Ribeirão Preto a partir de 1834 

Fonte: LAGES, José Antônio. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do Retiro: povoamento da região por entrantes mineiros 
na primeira metade do século XIX. Ribeirão Preto; VGA Editora e Gráfica, 1996, p, 161. 

 

Entre os anos de 1830 e 1846 – 47, a disputa pela terra nesta região foi muito intensa, pois além dos 

Reis Araújo, outras famílias sabendo da vasta região de solo fértil começaram a se dirigir para esta 

região e a ocupar partes de terras. De todos os sobrenomes descobertos como posseiros nessa região, 

sobre os quais foram realizados inúmeros estudos regionais, alguns deles utilizados neste trabalho. A 

importância destas famílias se dá devido à localização de suas terras, as quais estavam exatamente 

onde se formou o município hoje. Essas famílias são os Reis de Araújo e os Dias Campos. Essas duas 
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famílias levaram até as últimas conseqüências essa disputa, utilizando muitas vezes artifícios violentos, 

arrastando essa querela por muito tempo em um processo criminal em juízo que durou vários anos.102 

O que se sabe realmente, é que essas duas famílias, mesmo antes de definirem estes processos 

judiciais pelas disputas das terras, iniciaram de uma forma conjunta ou por comprometimento para um 

maior avanço da localidade, o procedimento de doações de terras para a construção de uma capela, a 

qual seria a Igreja Matriz do município em homenagem a São Sebastião padroeiro da cidade. Tornando 

oficial a elevação em 1870 a Freguesia.103 Sendo que um ano depois, a região foi elevada a Vila, 

desmembrando-se de São Simão, da qual pertencia como distrito.  

 

� 

Figura 2 
Primeira igreja Matriz de Ribeirão Preto  

Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

Após ser elevado a categoria de Vila, o município passou a crescer. Esse crescimento foi notado tanto 

politicamente, pois em 1874 foi estabelecida a Câmara de Vereadores, fortalecendo assim o cunho 

político do município, com o aumento de eleitores imediatos e eleitores gerais (obviamente com as 

devidas restrições para ambos os tipos de eleitores no que diz respeito a ser do sexo masculino, à 

idade, e comprovação de renda, pois estamos tratando do período imperial, momento da nossa história 

em que ainda não se cogitava o sufrágio universal) 104. Isso significou maior representação política local 

junto à Assembléia Provincial. Economicamente, a região se desenvolveu devido ao aumento 

populacional, o comércio interno se ampliou, diversificando ainda mais os produtos cultivados e 

comercializados por esses fazendeiros, conseqüentemente aumentando o número de armazéns, 

conhecidos na época como casas de secos e molhados, trazendo para a cidade diversas oficinas, ou 

                                                           
102 LAGES, Op. Cit. p, 146 – 155. 
103 Lembrando que no período citado acima a categoria de Freguesia equivale atualmente à categoria de Distrito, e a 
categoria de Vila equivale a de Município. 
104 Os Eleitores Imediatos tinham o direito de eleger Vereadores e Juizes de Paz; os Eleitores Gerais, além dos direitos 
conferidos aos Eleitores Imediatos eram elegíveis como eleitores do Colégio Eleitoral, condição que lhes assegurava o 
direito de votar nas eleições para deputados, senadores e conselheiros provinciais. Os Eleitores Gerais podiam ainda 
concorrer aos cargos de deputa dos e senadores, desde que comprovasse renda líquida anual igual ou superior a 400$000 
reis e 800$000 reis, respectivamente. Fonte: 1ª Legislatura da Câmara dos Vereadores (13 de Julho de 1874 – 14 de Julho 
de 1877) – Arquivo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.  

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_XOzEsNs_pmY/R3A7nCkBxDI/AAAAAAAAAC8/b_Q3mY9JOao/s320/Igreja-matriz.JPG&imgrefurl=http://villa-bonfim.blogspot.com/2007/12/histrico-ribeiro.html&h=312&w=320&sz=21&hl=pt-BR&start=8&um=1&usg=__mBu5GVvvBEm5hl2rF0nza-8KEkM=&tbnid=MdlS0R950e2snM:&tbnh=115&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dprimeira%2Bigreja%2Bmatriz%2Bde%2Bribeir%25C3%25A3o%2BPreto%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_XOzEsNs_pmY/R3A7nCkBxDI/AAAAAAAAAC8/b_Q3mY9JOao/s320/Igreja-matriz.JPG&imgrefurl=http://villa-bonfim.blogspot.com/2007/12/histrico-ribeiro.html&h=312&w=320&sz=21&hl=pt-BR&start=8&um=1&usg=__mBu5GVvvBEm5hl2rF0nza-8KEkM=&tbnid=MdlS0R950e2snM:&tbnh=115&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dprimeira%2Bigreja%2Bmatriz%2Bde%2Bribeir%25C3%25A3o%2BPreto%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
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pequenas fábricas e profissionais liberais como ressalva Luciana Suarez Lopez. Ainda para usar o 

estudo da autora, entre os anos de 1874 – 77 já se registravam a presença de algumas fazendas 

cafeeiras, o que acabava exigindo maior organização do centro urbano: 

 

Desde os primórdios de sua fundação, Ribeirão Preto conta com diversos estabelecimentos comerciais, 
industriais e prestadores de serviços. O primeiro levantamento das atividades desenvolvidas pela população 
ribeirãopretana data de 1874, [...]105 
 
                                        
[...] se tratava de um município essencialmente agrícola, onde quase a metade de seus habitantes (47%) 
estavam empregados na lavoura [...] Mas essa forte ligação com a agricultura  não impediu que outras atividades 
fossem se desenvolvendo no município, e, por isso, no pequeno núcleo urbano já existiam diversas atividades 
comerciais, industriais e manufatureiras. [...] 106 

 

O que devemos observar, é que desde o início da formação do município, temos formados os laços de 

parentescos entre as famílias moradoras da região, com casamentos, apadrinhamentos que uniam as 

famílias, tentando traçar assim um domínio único sobre a terra ou sobre uma maior quantidade de 

terra.   

Podemos dizer que nesse primeiro período de formação, essas características relacionadas ao 

filhotismo, termo indicado na obra de Leal, foi apenas uma tentativa de unificar as propriedades, pois 

ao contrário, o que acaba se percebendo no estudo da região é uma incontrolada disputa por terras, 

até mesmo entre familiares como Reis e Araújo, Dias Campos, Bezerras, Cavalcantis, Souzas, Silvas 

etc., eliminado assim a possibilidade de uma formação oligárquica local.107 

O início da formação oligárquica ocorreu concomitante ao advento da cultura cafeeira e com a 

instalação da Câmara Municipal. As famílias dos cafeicultores, os quais, diferentemente desses 

pioneiros, estavam ligados tanto de uma forma direta como indireta á política, e como tais, muito mais 

acostumados a conviverem em uma sociedade criando vínculos clientelares para o desenvolvimento e 

conclusão de seus objetivos. 

 
 
3.2 Cafeicultura e política de compromissos. 

 
O município de Ribeirão Preto passou a ter maior destaque no cenário nacional após a elevação para a 

categoria de Vila e principalmente com o início do plantio da cultura cafeeira em larga escala, a qual foi 

introduzida em grande proporção pelos fazendeiros vindos das esgotadas terras do Vale do Paraíba 

                                                           
105 LOPES, Luciana Suarez. A formação do município de Ribeirão Preto e o surgimento do comércio e da indústria. 
In: 1904 – 2004: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto – Um espelho de 100 anos. Ribeirão preto – 
SP; São Francisco, 2004. P, 171. 
106 Idem. 
107 LAGES, op. cit. p, 239 – 248. 
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em buscas de terras com maior fertilidade para dar continuidade de suas plantações.108 Esses 

fazendeiros, considerados pela historiografia homens empreendedores, vinham, alguns de famílias com 

um histórico latifundiário, outros como principiantes curiosos, que viram nestas terras uma ótima 

oportunidade para fazer riquezas. 

Para não nos alongarmos em uma extensa lista de sobrenomes e linhagens familiares, até porque não 

é este nosso objetos, citaremos apenas algumas famílias, as quais nos serviram de exemplo para 

delinear os laços parentais exercido no campo político, laços esses que deram origem a formação 

oligárquica local.  

Nesse sentido, podemos frisar este primeiro momento em que começam a se formar as grandes 

propriedades cafeicultoras da região, observando alguns nomes responsáveis pelo crescimento do 

município. 

Começavam a chegar pela região algumas famílias latifundiárias, como por exemplo, os Junqueira, que 

vieram com o fluxo migratório de Minas Gerais para o interior de São Paulo no século XIX devido à 

decadência mineradora, levando consequentemente às outras atividades que dependiam da mineração 

a uma desenfreada derrocada. Outra família que veio para a região e aumentou ainda mais sua fortuna 

e influencia no setor cafeeiro foi os Pereira Barreto, vindos do Vale do Paraíba mais precisamente de 

Resende, área que por volta da década de 70 do século XIX já não produzia como nas primeiras 

décadas do mesmo século. Isso se deve ao fato primeiramente da exaustão do solo e pela deficiência 

no quadro de mão-de-obra devido a uma sucessão de acontecimentos como a proibição do tráfico de 

escravos, e as leis do Ventre Livre e do Sexagenário. Os Prado, que já vinham de uma tradição de 

fazendeiros que buscavam novos empreendimentos, e a família Dumont, trazido por Henrique Dumont, 

também teve sua importância para a região.  

A região do conhecido historicamente como ―Novo Oeste Paulista‖, teve sua expansão populacional e 

principalmente fundiária devido a propaganda feita pelos novos fazendeiros satisfeitos com a fertilidade 

do novo solo e espalhada pelos arredores das Províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, 

conquistando cada vez mais aqueles que se dispunham a conhecer a região, e que na maioria das 

vezes voltavam de forma definitiva engrossando as fileiras de café.109 

 
 
 
 
 

                                                           
108 LAPA, op. cit. p, 31 – 32. 
109 Informações retiradas da obra organizada por Amorim. Em um apanhado geral dos artigos sobre os homens 
empreendedores da região, percebe-se que em sua grande parte, foram influenciados por fazendeiros amigos ou 
conhecidos, que já haviam se estabelecido na região ou entrado em contato com a “terra roxa” de alguma forma.   
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3.3 Redes parentais e políticas de compromissos. 
 
Desde o início do processo de instauração da Câmara Municipal em Ribeirão Preto, percebe-se através 

da observação das Legislaturas da Câmara, uma tendência pela qual a maioria dos municípios do país 

passou: as redes parentais, ou seja, o casamento entre as famílias que detinham o domínio econômico 

pelo fato de serem donas de vasta extensão de terras e domínio político. Estas famílias encontram-se 

relacionadas às decisões municipais desde a formação e organização política na Câmara, podendo ser 

observadas desde a 1ª Legislatura. 

No período imperial, como já nos referimos nas páginas anteriores, competiam as Câmaras Municipais 

todo o processo de ordem administrativa, como a deliberação de projetos para o desenvolvimento da 

cidade e a eleição das funções ocupadas pelos membros participantes, como secretários, 

procuradores, fiscais, vereadores, presidente e todo o tipo de funcionário que viessem a precisar. 

Todas essas deliberações, como a própria Câmara estavam em posição de subordinação à Assembléia 

Legislativa Provincial, e dessa forma, sujeito a suas aprovações. A organização política burocrática 

articulava-se de forma a excluir toda a população que não se enquadrasse dentro dos devidos padrões 

sócio-econômicos estipulados, ou seja, só poderiam participar da vida política como eleitores e até 

mesmo como candidatos aos cargos de vereadores e juízes de paz os homens que, comprovassem 

residência mínima na cidade de dois anos, ter acima de 25 anos, uma renda anual superior a 200$000 

reis. A presidência da Câmara era exercida pelo vereador mais votado.  

Fica explícito que no período imperial o município de Ribeirão Preto, região em que se concentravam 

as maiores produções de café para a exportação do país, só participaram das decisões políticas 

aqueles homens que também, de alguma forma influenciavam na vida econômica. Este fato pode ser 

percebido ao analisar a Segunda Legislatura da Câmara, na qual são indicadas as profissões dos 

vereadores eleitos. De oito vereadores eleitos, apenas um negociante e um boticário, os outros seis 

eram fazendeiros do município, o que demonstra o caráter oligárquico da região.  

Dentre os nomes, e principalmente sobrenomes dos referidos vereadores, suplentes e funcionários, 

observamos que ocorrem uniões entre certas famílias. Um caso clássico, que pode até mesmo nos 

servir de exemplo são os Junqueira. Família que aparece desde 1874 nos registros da Câmara, 

juntamente com outras famílias, como os Souza, os Cunha, os Diniz. Exemplos de famílias que com as 

uniões concretizadas com outras famílias de forte poder econômico e político, aumentaram ainda mais 

sua representação política, sua força econômica e seu prestígio perante a sociedade. Ainda utilizando 

os Junqueira como exemplo, Souza Junqueira, Cunha Junqueira, Diniz Junqueira e Cunha Diniz 

Junqueira, são familiarizações que podem ser considerada uma parte da formação oligárquica, pois os 

Pereira Barreto, os Reis, os Silva, Reis Silva e assim sucessivamente, em um articulado 



 

93 

 

93 

entrelaçamento familiar originando graus de parentescos que fortaleceram e dificultaram a entrada de 

qualquer um que não fosse reconhecido como um deles.110 

Nesse sentido, podemos assimilar alguns dos conceitos utilizados por José Murilo de Carvalho, 

Alexandre Cunha e Nunes Leal que estudaram esses tipos de articulações de redes parentais, como os 

casamentos, apadrinhamento, filhotismo e redes clientelares de todas as ordens tanto por obrigação, 

como por dívidas ou trocas de favores envolvendo os homens de poder da região entre si, e com os 

governos aos quais estavam subordinados, no caso a Assembléia Provincial que representava 

diretamente o poder do Imperador. 

Para um melhor andamento e maior aceitação do município em meio a essas políticas, o que 

interessava em grande parte aos cafeicultores da região, Ribeirão Preto precisava desenvolver-se e 

modernizar-se, para poder se inserir no cenário político e econômico nacional de uma vez por todas. 

Para tanto, foi preciso que os homens ribeirãopretanos que exerciam o poder político da região 

investissem em projetos que modernizassem a estética da cidade e também a estrutura funcional 

urbana, enquadrando Ribeirão Preto nos padrões urbanos de saneamento que, no final do século XIX 

passaram a ser uma das maiores preocupações da esfera pública. Ao analisarmos as notas feitas em 

registro nas sessões da Câmara, percebemos que os primeiros pontos a serem discutidos foram à 

estética das ruas, principalmente com a mudança dos nomes, a construção de um Cemitério Público de 

preferência afastado do quadrilátero central, escolha e aquisição de prédios para sediar o Mercado 

Municipal, Cadeia e um prédio para o funcionamento da Câmara Municipal, pois até a data de 1887 as 

sessões eram realizadas nas residências dos próprios vereadores. Se analisarmos superficialmente 

esses primeiros pontos discutidos e votados na Câmara, veremos políticos preocupados com a infra-

estrutura da cidade e engajados para resolver problemas como saneamentos para diminuir os casos de 

infecções por doenças provocadas pela falta desse tipo de serviço, principalmente a remoção do 

Cemitério Público para longe do centro urbano. Mas se nos dermos conta da situação e do contexto em 

que se encontrava o município e os setores da política e da economia, perceberemos que Ribeirão 

Preto necessitava dessa reorganização urbana para poder conseguir se igualar a outras cidades 

importantes da região, e conseguir a autorização para um dos principais objetivos desses políticos, 

instalar na cidade a linha férrea. Muitas dessas obras foram realizadas com auxílio do Governo 

Provincial.111 

                                                           
110 Referimo-nos a Henrique Dumont, o qual mesmo sendo um grande cafeicultor, e conseguindo votos suficientes para a 
suplência nas eleições de 20 de julho de 1882, referente à 4ª Legislatura, não conseguiu assumir o cargo, sendo 
substituído. O empecilho foi criado pelo fato dele ser originário da Província do Rio de Janeiro, e mesmo tendo interesses 
maiores no desenvolvimento da região não foi aceito, devido a não comprovação de moradia dentro do período estipulado 
por lei. Fonte: 4ª Legislatura da Câmara Municipal dos Vereadores (07 de janeiro de 1883 – 30 de dezembro de 1886) – 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 
111 2ª e 3ª Legislatura – Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 
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Figura 3 
Edifício da Câmara Municipal e a Cadeia, construído entre 1885 e 1890. O prédio funcionou como Câmara e Cadeia 1904. 

Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto 

 

Entre os anos de 1883 a 1886, ocorreram alguns fatos marcantes e que mudariam o cotidiano do 

município. Além das aprovações para as obras de infra-estrutura urbana, após negociações e acordos 

dos cafeicultores da região com fazendeiros e políticos associados às Companhias de Linhas Férreas, 

em 20 de novembro de 1883 foi inaugurada a Estação de Ribeirão Preto da Cia. Mogiana de Estrada 

de Ferro, ficado localizada provisoriamente na Avenida Caramuru, local que, no decorrer do processo 

de urbanização iria acolher também galpões e estoques ara o armazenamento do grão. 

 

 

Figura 4 
Plataforma da Estação Ribeirão Preto da Cia. Mogiana de Estrada de Ferro. 

Fonte: Museu das Companhias de Linhas Férreas  Paulista – Jundiaí. 

 

Tratando-se de uma região produtora de café, produto esse que era enviado para o Porto de Santos 

para ser exportados através de tropeiros e carregados em lombo de mulas, dificultando assim o tempo 

de entrega, quantidade e qualidade do grão, pois muito se perdia pelo caminho e a qualidade não 
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continuava a mesma. Conseguir a instauração da Estrada de Ferro no município, linha essa que 

cortava a cidade de uma ponta a outra na seqüência da Avenida Caramuru e Jerônimo Gonçalves, 

pode ser considerado um dos maiores avanços alcançadas pela elite ribeirãopretana, pois o 

escoamento do produto da região passou a ter um transporte mais rápido, que proporcionava maior 

segurança, não afetando na qualidade do produto, além disso, nos trens o desperdício do grão podia 

ser considerado mínimo, o que proporcionou para esses cafeicultores menores prejuízos e um grande 

aumento nos lucros das fazendas.112 

Todos esses acontecimentos facilitaram a inserção de uma vez por todas do café ribeirãopretano na 

economia nacional, tornando-se nos últimos anos do Império a região de maior importância na 

exportação do grão, maior tanto na quantidade produzida, como na qualidade do produto exportado.   

No período imperial, e também no decorrer das primeiras décadas da República, a esfera econômica é 

estritamente relacionada a esfera política. Seguindo por esse raciocínio, podemos dizer que com a 

inserção de Ribeirão Preto na economia nacional concretizada, sua influência e representatividade 

política nesse cenário também aumentaram. A partir disso, estreitam-se os laços políticos entre a 

região com o Governo Provincial, consequentemente com o Imperador o qual pernoitou na cidade dois 

dias do ano de 1886 no Solar de Rodrigo Pereira Barreto, com essa aproximação, a elite da região 

passou a conseguir as aprovações para projeto deliberados no município com maior facilidade, 

podendo até mesmo almejar cargos na esfera provincial.113  

Alguns cafeicultores da região já prevendo o fim da escravidão, que já começava a dar indícios de que 

seu fim estava próximo, principalmente após a proibição do tráfico ultramarino e com as leis do Ventre 

Livre e do Sexagenário.114 

Mesmo antes de a Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel em 1888, o fim da escravidão era um 

fato prestes a consumar-se. Sentindo as oscilações referentes à mão-de-obra disponível, uma parte 

dos cafeicultores já deduzia o que estava prestes a acontecer. Uma parte desses fazendeiros 

empreendedores, como não poderia deixar de ser, organizam-se em torno do problema, e tentam 

arranjar soluções por conta própria sem precisar depender dos Governos Provincial ou Central. Um fato 

inusitado descrito na Legislatura de 1887 a 1889, diz respeito à indicação de Rodrigo Pereira Barreto e 

aprovação da Câmara para que começasse a ocorrer à libertação dos escravos no município de 

Ribeirão Preto. Além da indicação, o mesmo criou o ―Livro da Redenção‖ onde assinava aqueles 

proprietários que desejassem libertar os seus escravos.115  

                                                           
112 4ª Legislatura – Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 
113 Notas da Quarta Legislatura de 1883 a 1886 – Arquivo Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 
114 Medidas as quais foram tomadas justamente para dar fim à escravidão de forma lenta e gradual na intenção de 
não afetar as produção cafeeiras. 
115 5ª Legislatura – Arquivo Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 
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Com receio de que a mão-de-obra chegasse a ficar totalmente escassa, como já dava sinal de 

fraqueza, e para não serem muito prejudicados, a solução mais viável para esses fazendeiros foi suprir 

os escravos por trabalhadores assalariados, os quais alguns cafeicultores já utilizavam, em número 

reduzido, mas já lidavam com este tipo de relação diferenciada se for comparada a relação senhor-

escravo. As iniciativas envolveram não só os fazendeiros de Ribeirão Preto, mas também da região 

como Martinico Prado e seu irmão o Conselheiro Antônio Prado que já haviam se organizado em torno 

da causa fundando a Promotora da Imigração.116 Essa instituição, se é que pode ser chamada dessa 

forma, funcionava com verbas particulares dos maiores interessados, sendo os fazendeiros 

responsáveis pela contratação na Europa, e ajudou os outros cafeicultores que começaram a contratar 

imigrantes europeus para o trabalho nas lavouras cafeeiras.  

No início da década de 1880, percebendo a importância da organização principalmente para a 

cafeicultura em geral e consequentemente para a economia do país, o Governo Central iniciou um 

processo de ajuda financeira a instituição fundada pelos irmãos Prado. 

Como a maioria dos projetos votados na Câmara, os quais eram a sua maioria de interesses 

particulares, mas eram pautados e exercidos como interesses públicos, consequentemente financiados 

com dinheiro público, tanto a reestruturação urbana, como também a instalação da linha férrea não 

poderia deixar de ser diferente. Dentre os casos expostos, a substituição da mão-de-obra escrava para 

a imigrante foi a que teve um processo diferenciado, em um primeiro momento financiado apenas pelos 

recursos particulares dos cafeicultores, quadro que mudou após o Governo Central perceber a 

importância deste movimento para o desenvolvimento do país, e apenas por isso passou a investir na 

Promotora da Imigração. 

O que podemos perceber, é que no município de Ribeirão Preto, o que não foi diferente em outras 

cidades neste período, se desenvolveu uma rede de relações de poderes que entrelaçavam os 

fazendeiros, os políticos (não só da região, como provinciais também) e profissionais liberais. 

Relacionando dessa forma os conceitos estudados no decorrer deste trabalho, os quais podemos 

perceber no cotidiano das relações da cidade o filhotismo, os casamentos por interesses, 

                                                           
116 Vale lembrar que essa organização só começou a acontecer a partir do ano de 1876, ano em que foi fundada a 
Sociedade Promotora da Imigração, pois antes disso, as contratações eram feitas de maneira aleatória, dessa forma 
vinham idosos, inválidos, etc, o que acabava gerando muito prejuízo para os fazendeiros. Deixando também a 
desejar para os próprios imigrantes, que vinham para o Brasil sem a mínima garantia de um trabalho, de moradia e 
salários justos. Assim podemos dizer que, com o advento da Sociedade Promotora da Imigração os fazendeiros 
tinham certas garantias, as de que não teriam prejuízos, pois dessa forma seriam contratados somente 
trabalhadores saudáveis e aptos para o trabalho na lavoura de café, tendo também por outro lado garantido aos 
imigrantes um contratos que no qual lhes garantiam o transporte da Europa até as fazendas de café, além de já 
partirem para o Brasil com o trabalho e com os salários acertados. SOUSA, Ana Carolina V. de. Martinico Prado: 
apontamentos sobre um ilustre republicano. Trabalho de Conclusão de Curso em História. Centro Universitário 
Barão de Mauá – RP/SP, 2006. 
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apadrinhamento e todo tipo de redes clientelares existente dentro das esferas políticas e econômicas 

da região. 

Formou-se assim, nos anos do Império em que esteve em exercício a Câmara dos Vereadores, uma 

oligarquia cafeeira que se relacionava com homens influentes de todas as ordens, que se ligavam 

através de redes clientelares de favores e compromissos, misturando interesses públicos com 

interesses particulares, que contribuíram através do esforço para o desenvolvimento particular, para, de 

uma forma mais ampla para o engrandecimento da região do historicamente conhecido ―Oeste 

Paulista‖. 
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Buscamos através deste trabalho, demonstrar de uma forma breve e objetiva o município de Ribeirão 

Preto entre os anos de 1874 a 1891, período de instauração da Câmara Municipal. O estudo envolveu 

as origens da oligarquia no cenário nacional, os conceitos elaborados pelos estudiosos para cada 

período e tipo de relação de poder, e o enquadramento da oligarquia ribeirãopretana nesse contexto. 

Para compreendermos melhor o processo elaborado para este trabalho e para uma melhor 

organização das idéias, começamos demonstrando as origens da oligarquia no Brasil, desde os 

primórdios da colonização, como se originaram os pequenos grupos dominantes e como estes se 

mantiveram no poder, passando pelas Capitanias Hereditárias, pelos Engenhos, pela vinda da Família 

Real para a colônia e a formação dessa elite burocrática burguesa de alma inteiramente enobrecida.   

Em um segundo momento, através de um levantamento bibliográfico sucinto, discorremos sobre os 

conceitos elaborados por diversos autores, todos expressando as características das redes de poder e 

relações de política de compromissos, que, como percebemos no decorrer do trabalho, se entrelaçam 

podendo ser observado mais de um conceito em uma mesmo época e local. 

Finalizando com a inserção da oligarquia ribeirãopretana no contexto proposto por este trabalho, sua 

origem, conceitos que poderiam ser atribuídos a ela e suas relações de poder e redes clientelares de 

diversas ordens. 

Nesse sentido, podemos dizer que a maioria das Vilas no fim do período Imperial e no decorrer dos 

anos da Primeira República as cidades do país passaram por este processo de mandonismo 

oligárquico. Onde os interesses desses homens eram colocados como mais importantes do que 

qualquer outra coisa, esquecendo realmente da população moradora dos locais. Em Ribeirão Preto não 

poderia ser diferente, uma região que se formou através e por causa da posse da terra, onde a questão 

econômica se firmou com a produção do café, e sabendo que a representatividade e interesses 

políticos estavam diretamente relacionados a questão econômica, ou seja, a terra, ninguém além dos 

fazendeiros poderiam representar politicamente esta região, e quando havia a representação fora do 

grupo cafeeiro podia ser considerada ínfima. Através desse processo Ribeirão Preto se desenvolveu, 

mantendo como um forte alicerce os interesses econômicos particulares que não se distinguiam dos 

reais interesses públicos. 
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RESUMO: Este estudo tem como propósito analisar as formas de ações e resistência dos cativos de 
Ribeirão Preto entre 1850 e 1888. As análises e as reflexões que apresentamos neste trabalho, 
procuram mapear a produção historiográfica acerca da escravidão e da  miscigenação no país, 
compreender a ocupação e do desenvolvimento da província de São Paulo, a chegada dos primeiros 
habitantes e o desenvolvimento de Ribeirão Preto. Bem como entender os conflitos existentes entre 
senhores e escravos no final do século XIX. Para tanto utilizaremos as fontes primárias como as ações 
de liberdade, os autos de corpo de delito e levantamentos bibliográficos para traçarmos a dinâmica dos 
embates envolvendo senhores e escravos, procurando desta forma, recuperar o papel dos cativos 
enquanto agentes históricos do processo de eliminação do cativeiro no Brasil. 
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PALAVRAS-CHAVE: Escravidão; Ribeirão Preto; Resistência. 
 
 
ABSTRACT: This study is to examine ways of actions and resistance of the captives of Ribeirão Preto 
between 1850 and 1888. The analysis and considerations that we present in this work, try map the 
historiographic production on slavery and miscegenation in the country, understand the occupation and 
development of the province of São Paulo, the arrival of the first inhabitants and the development of 
Ribeirão Preto. And understand the conflicts between slaves and lords at the end of the nineteenth 
century. To use both primary sources and the actions of freedom, the case of body of crime and 
bibliographical surveys to define the dynamics of collisions involving masters and slaves, looking this 
way, to recover the role of captives as agents of historical process of elimination of captive in Brazil.  
 
KEYWORDS: Slavery, Ribeirão Preto; Resistance. 
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Introdução 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo da escravidão negra no Brasil vem ao longo do tempo demonstrando quanto são 

diferentes os posicionamentos registrados nos diversos trabalhos de como teria se desenvolvido e 

encerrado a instituição escravidão no país. 

 Ultrapassado os embates acerca do grau de benevolência da escravidão no Brasil, 

observamos, cada vez mais, que a história da escravidão nas últimas décadas vem estimulando novas 

discussões sobre pontos fundamentais até então pouco estudados, renovando o campo de abordagem 

dos temas, além da utilização de fontes até então pouco exploradas. Este trabalho é motivado em 

grande parte por esta perspectiva inovadora.  
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 Compreender as formas de ações e resistência dos cativos é o objetivo central deste trabalho, 

entretanto, pensar em formas de sobrevivência em uma sociedade escravista é uma tarefa bem 

complexa, principalmente porque a escravidão ultrapassava as porteiras das fazendas e as ruas das 

cidades. A perseguição e as denúncias eram verdadeiros obstáculos impostos pela sociedade com 

suas leis e costumes próprios. Mas isto não inviabilizou que os escravos conseguissem desenvolver 

suas estratégias e práticas próprias, seus espaços de sobrevivência. 

 Não importa a maneira que utilizaram para alcançar seus objetivos, fugas, levantes, abortos, 

assassinatos, suicídios, ações impetradas na Justiça, por meio destas ações, os escravos conseguiram 

estabelecer espaços autônomos de sobrevivência, o que de certa forma, minou a estrutura escravista 

do país, demonstrando que eram muito mais que um monte de músculos e que sabiam agir de maneira 

própria. 

 A pesquisa tem como espaço de abordagem Ribeirão Preto, localizada no interior de São 

Paulo. Este recorte espacial foi escolhido devido a importância econômica que esta cidade adquiri a 

partir da segunda metade do século XIX, fruto do deslocamento progressivo da produção cafeeira do 

país, em grande parte pela disponibilidade e fertilidade das terras. Localidade que contará ainda com a 

utilização da mão-de-obra escrava, mesmo que seja em seu momento derradeiro. 

O recorte temporal de 1850 a 1888 justifica-se por ser um período crucial do sistema escravista 

que, neste momento, passa por transformações importantes com a Lei Eusébio de Queiroz, lei que 

proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil, obrigando dessa maneira a alternativa de um 

Tráfico Interprovincial. Além da forte pressão de alguns setores da sociedade para a completa extinção 

da escravidão no país e das Leis Abolicionistas que se seguirão e, principalmente pelo aumento da 

consciência dos cativos no período. 

Para atender ao objetivo proposto, este trabalho contará com um estudo histórico baseado em 

fontes primárias, adquiridas junto ao Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. O estudo será 

complementado com análise bibliográfica que deverá corresponder aos anseios conceituais e teóricos 

da pesquisa. 

Metodologicamente o trabalho será realizado a partir de uma História regional e local, 

modalidade da escrita da História importante por apresentar o que existe de concreto na dinâmica 

social dos agentes históricos que viveram em locais distantes dos grandes centros, resultando numa 

análise das relações sociais estabelecidas entre os senhores e escravos de Ribeirão Preto entre 1850 

e 1888. 

Estruturamos o trabalho em três capítulos. O primeiro deles, Aspectos e vertentes da produção 

historiográfica escravista, dedica-se aos estudos da historiografia acerca da escravidão e da 

miscigenação no Brasil. No decorrer do capítulo procuramos fazer um histórico sobre as principais 
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correntes historiográficas, desde o final do século XIX até as produções do final do século XX, assim 

como os trabalhos de cunho regional e local. 

O capítulo dois, A formação e o desenvolvimento da Província de São Paulo, é dedicado ao 

estudo da ocupação e o desenvolvimento econômico de São Paulo. Faremos alguns apontamentos da 

ocupação da Capitania e da Província, até a conquista do Sertão Desconhecido, região onde se 

localizava Ribeirão Preto. Por uma questão meramente metodológica encerraremos este capítulo logo 

após a formação do patrimônio eclesiástico de São Sebastião do Ribeirão Preto, retomando a história e 

o desenvolvimento da localidade no início do próximo capítulo. 

No capítulo três, Violência e escravidão: nas trilhas da liberdade, serão analisados os principais 

aspectos para que o arraial se tornasse uma freguesia e, em seguida, uma vila, o desenvolvimento da 

população, da economia, e principalmente, das relações entre senhores e escravos, a fim de 

contemplar a proposta do trabalho que é entender as formas de ação e resistência da população cativa 

entre 1850 e 1888, a partir da interpretação de alguns processos de ações de liberdade, corpo de 

delito, queixa, justificação, pesquisados no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 

Em seguida, serão apresentadas algumas considerações sobre os resultados obtidos, na 

tentativa de resumir, em breves palavras, aquilo que foi descrito ao longo dos três capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 1 
 

Aspectos e vertentes da produção historiográfica escravista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Todos nós, brasileiros, somos carne da 

carne daqueles pretos e índios supliciados. Como 
descendentes de escravos e de senhores de 
escravos seremos sempre marcados pelo 
exercício da brutalidade sobre aqueles homens, 
mulheres e crianças. Esta é a mais terrível de 
nossas heranças. Mas nossa crescente indignação 
contra esta herança maldita nos dará forças para, 
amanhã, conter os possessos e criar aqui, neste 
país, uma sociedade solidária.117 

O estudo da escravidão brasileira sempre consistiu um importante campo da historiografia. 

Existe uma imensa produção acadêmica sobre o tema, contudo há de se salientar que ao longo do 

tempo a visão acerca do tema variou muito. 

 Seria, talvez, praticamente inviável, ou no mínimo arriscado pensar a história do povo brasileiro 

e do próprio Brasil se não levarmos em consideração o encontro entre os portugueses, indígenas e os 

negros africanos. Povos com culturas tão distintas, que durante séculos construíram a história do país, 

sendo inúmeras as contribuições desse encontro cultural. 

 Desde o início da historiografia brasileira existem estudos e relatos sobre esse encontro. Há 

tempos que os estudos sobre a escravidão negra no Brasil vêm demonstrando os diferentes 

                                                           
117 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
p. 120. 
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posicionamentos acadêmicos registrados em vários trabalhos acerca de como teria desenvolvido a 

instituição no país. 

 Certamente que ao longo de todo esse processo ocorreram avanços e recuos, mas que são 

perfeitamente compreensíveis, pois procuraram no decorrer dos trabalhos sobre a escravidão e do 

processo de miscigenação responder às incertezas e as pressões oriundas da sociedade como um 

todo. Produções que acabaram por traçar caminhos diferentes, mas que ao criarem novas perspectivas 

contribuíram para uma melhor compreensão da história.  

 É justamente esse longo percurso historiográfico que pretendemos descortinar ao longo deste 

primeiro capítulo, obviamente priorizando as obras e os autores mais importantes de cada período, 

abrangendo os aspectos mais relevantes da produção historiográfica do final do século XIX, das 

décadas de 1930 e 1940, as produções acadêmicas da década de 1950 a 1970, as produções da 

geração de 1980 e 1990, e ainda os trabalhos de cunho regional e local, através de um balanço geral 

da historiografia, procurando não hierarquizar as influências que tornaram possível essa produção 

temática sobre a instituição escravidão no Brasil, mas conceituando cada período abordado. 

 
 

1.1 – A produção da historiografia acerca da escravidão e do processo de miscigenação entre o 

final do século XIX e o início do século XX 

  
 A ideia da mestiçagem em muitas oportunidades foi vista como um fator degenerante de todas 

as raças envolvidas, portanto o mestiço brasileiro, muitas vezes, foi sinônimo de inferioridade ou 

impureza que, para muitos, só seria suplantando pelo branqueamento da raça. As teorias racistas 

importadas da Europa acabam sendo muito bem aceitas nas instituições científicas do período, locais 

estes frequentados pela elite intelectual do país.  Teoria do século XIX, baseada nos princípios que a 

mistura de raças heterogêneas sempre incorria num erro, levando a degeneração não apenas do 

indivíduo, mas de toda uma coletividade.  O país aos olhos dos estrangeiros e dos próprios brasileiros 

em meados do século XIX não mais se singularizava pelos aspectos naturais, mas sim pela 

composição racial, ou como aponta Lilia Schwarcz por um certo espetáculo da miscigenação118. Mas 

em outras ocasiões há, sem dúvida alguma, um reconhecimento e uma valorização da mistura cultural, 

no sentido da construção de uma identidade verdadeiramente nacional. 

 Inicialmente analisamos o trabalho do autor alemão Karl von Martius, que afirmava  

categoricamente que para compreendermos a história brasileira era necessário, antes de tudo, estudar 

o ―[...] cruzamento das três raças formadoras da nossa nacionalidade – a branca, a indígena e a 

                                                           
118 SCHWARCZ, Lilia M. Espetáculo da miscigenação. Estudos Avançados. 8 (20). 137-152, 1994. p. 138. 
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negra‖.119 Com essa afirmativa, percebemos nitidamente a importância do que ele denominou de 

―sincretismo‖ cultural. 

 Suas pesquisas podem ser consideradas a chave para iniciarmos a discussão da problemática. 

 Ainda sobre seu trabalho cabe salientar que ele priorizava a contribuição portuguesa em 

detrimento da negra e da indígena. Mas sem nenhuma dúvida em Martius a questão da miscigenação 

étnica e cultural já é estudada. 

 Sua proposta é tão inovadora que, durante o século XIX e mesmo em algumas décadas após a 

Abolição, ninguém o seguiu. 

 Outro importante pensador do século XIX que se envolveu com o tema foi Francisco Adolpho 

Varnhagen, autor de História Geral do Brasil, em cinco volumes, publicada entre 1854 e 1857, uma 

obra patrocinada pelo Império. Por esse motivo sua obra irá enaltecer a família Bragança e a ação 

portuguesa. Para ele são os portugueses que foram responsáveis por trazer a cultura e a civilização ao 

Brasil, demonstrando um caráter elitista e uma visão da cultura branca. É possível perceber a partir 

desse ponto de vista um discurso em prol da dominação da elite branca, o que deveria permanecer até 

pelo menos se atingir o ideal do branqueamento da nação. 

 
[...] mas fazemos votos para que chegue um dia em que as cores de tal modo 

se combinem que venham a desaparecer totalmente no nosso povo os 
característicos da origem africana, e por conseguinte a acusação da procedência de 
uma geração, cujos troncos no Brasil vieram conduzidos em ferros do continente 
fronteiro [...].120 

 

Em Capistrano de Abreu, considerado nosso grande historiador da virada do século XIX, há a 

inclusão do passado indígena na história do país. Capistrano de Abreu é responsável por inverter o 

foco da análise, que em Varnhagen era a colonização portuguesa, para a colônia e para a sociedade 

colonial, mesmo diante de seus contrastes. 

Com relação à miscigenação há um avanço pouco expressivo. Em suas abordagens sobre o 

tema, ele apenas reitera os estereótipos sobre o negro como o alegre, o índio como o tristonho e o 

português como o calado. Mesmo que de forma mais contida, é possível identificar em seus trabalhos a 

―raciologia científica‖. Ideia concebida na Europa e assimilada pelos intelectuais brasileiros, na qual 

atribuía a mestiçagem um risco para a sobrevivência da civilização.  

 Já em Paulo Prado, a miscigenação seria vista como um fator de atraso para o Brasil. Em seu 

trabalho existe praticamente uma execração da miscigenação. Paulo Prado elege, de forma explícita, a 
                                                           
119 VAINFAS, Ronaldo. Colonização, miscigenação e questão racial. Tempo. 8: 7-22, 1999. 
 
120 VARNHAGEN, Francisco Adolpho. História Geral do Império. 3 ed. Vol. I, São Paulo: Melhoramentos, s/d. p. 280. 
In: BLAJ, Ilana. A Escravidão Colonial; algumas questões historiográficas. Rev. Int. de Estudo Brasileiro. São Paulo, 
37: 145-159. 1994. p. 147. 
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luxúria, a cobiça, a tristeza e o romantismo os grandes males da formação brasileira do descobrimento 

até o século XIX. 

 Segundo Vainfas, 

 
  

Até o limiar dos anos de 1930 o que se poderia chamar de historiografia 
brasileira tratava, pois, a miscigenação, não como problema de investigação, mas 
como problema moral ou patológico que cabia resolver para o bem da Nação.121  
 

 Talvez haja uma exceção, no que diz respeito à valorização da miscigenação nesse período e 

ela se encontra em Manuel Bonfim, que valoriza a mestiçagem concebida pelo autor como 

―cruzamento‖ positivo. O problema é que o autor utiliza um raciocínio genuinamente naturalista para tal 

formulação, comparando cruzamentos de insetos, de plantas e seres humanos, em detrimento das 

questões étnicas e culturais. 

Podemos dizer, de maneira geral, que a produção historiográfica brasileira da segunda metade 

do século XIX e a das primeiras décadas do século XX, entendia a escravidão como algo natural do 

processo de produção, quase como uma solução para a ineficácia do modelo de escravização do 

indígena, evidentemente com algumas exceções. De acordo com esse pensamento é como se 

quisessem justificar e enaltecer o papel do branco, atribuindo a ele a ―missão‖ de levar o povo brasileiro 

à civilização e com isso de se alcançar o progresso.  

Dentre vários autores que comungam deste ponto de vista podemos ainda citar, Oliveira 

Vianna, Nina Rodrigues, Silvio Romero, Mello Moraes, Euclides da Cunha, entre outros já citados 

acima, tidos como ―racistas por ofício‖.   

 
 

1.2 – A produção historiográfica das décadas de 1930 e 1940 

 
Durante a década de 1930 e 1940 há uma mudança sensível nas abordagens da questão da 

miscigenação racial e cultural, resultante de importantes transformações culturais, como o advento da 

Semana de Arte Moderna de 1922, políticas, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, e 

econômicas, com o início do processo de industrialização do país, pautado pela substituição das 

importações. Passando a exigir novas interpretações, pois a realidade atual não poderia mais ser 

explicada pelos antigos paradigmas. 

Este período foi contemplado pela realização das três grandes sínteses da historiografia 

brasileira, obras que são referências até hoje para se entender o pensamento social brasileiro. Casa-

                                                           
121 VAINFAS, Ronaldo. Colonização, miscigenação e questão racial: notas sobre equívocos e tabus da historiografia 
brasileira. Tempo. 8: 7-22, 1999. p. 11-12. 
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grande e senzala, de Gilberto Freyre, publicado em 1933, Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de 

Holanda, publicado em 1936 e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, publicado 

em 1942. 

O maior expoente desse período é Gilberto Freyre com a obra Casa-Grande & Senzala, traz 

uma inflexão na maneira de tratar o assunto. Trabalhando a questão da sexualidade de um lado e por 

outro ultrapassando o conceito de raça, fruto de sua formação na antropologia culturalista de Franz 

Boas, nos Estados Unidos.  

 Freyre adota o conceito de cultura, o que permitiu desenvolver, ao mesmo tempo o fenômeno 

da miscigenação étnica e cultural. A miscigenação, para o autor, não é apenas sexual, algumas vezes 

apresenta-se como cultural, mas sempre pautada pelo sexo. 

 Há na obra de Freyre uma valorização da fusão das três raças para a formação do país e do 

povo brasileiro. Em algumas ocasiões chega a declarar que o negro é o ―colonizador africano do 

Brasil‖. Freyre desenvolve uma visão do escravismo paternalista, doméstico e doce, demonstrando 

uma fundamental importância do negro nas relações sociais do país e a tomada de consciência da 

mestiçagem. 

 
 

Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 
sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo 
que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra. 
Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que nos deu de 
comer, ela própria amolegando na mão o bolão de comida. Da negra velha que nos 
contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado. Da mulata que nos 
tirou o primeiro bicho-de-pé [...]. da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, 
ao ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa de homem. De moleque 
que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo.  
[...] A força, ou antes, a potencialidade da cultura brasileira parece-nos residir toda 
na riqueza dos antagonismos equilibrados; [...] Somos duas metades 
confraternizantes que se vêm mutuamente enriquecendo de valores e experiências 
diversas; [...].  
[...] Desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos 
domésticos, talvez maior no Brasil do que em qualquer outra parte da América. 
A casa-grande fazia subir da senzala para o serviço mais íntimo e delicado dos 
senhores uma série de indivíduos – amas de criar, mucamas, irmãos de criação dos 
meninos brancos. Indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravos 
mas o de pessoas casa. Espécie de parentes pobres nas famílias européias. À 
mesa patriarcal das casas-grandes sentavam-se como se fossem da família 
numerosos mulatinhos. [...] 122  

  

Obviamente que podemos encontrar alguns exageros na obra de Gilberto Freyre como a 

questão da ―democracia racial‖. Pois a atração sexual não está propriamente ligada à ausência do 

                                                           
122 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª ed. 
rev. São Paulo: Global, 2006. p. 367, 418, 435. 
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preconceito, como parece demonstrar o autor em sua obra. Uma outra crítica feita a ―democracia racial‖ 

é que ela não foi capaz de  anular as diferenças ou os antagonismos sociais existentes no Brasil. 

Porém, isso não invalida, de forma alguma, a importância de sua obra quanto ao método de 

análise ou através das interpretações, positivando o processo da miscigenação.   

 O autor Sérgio Buarque de Holanda de Raízes do Brasil contribuiu muito pouco em relação ao 

problema da miscigenação. Sua obra se aproxima da de Freyre com respeito à ausência entre os 

portugueses de qualquer orgulho de raça, enfatizando a frouxidão do preconceito. Como pode-se 

observar a seguir: 

 
 

[...] O escravo das plantações e das minas não era um simples manancial de 
energia, um carvão humano a espera de que a época industrial o substituísse pelo 
combustível. Com frequência as suas relações com os donos oscilavam da situação 
de dependente para a de protegido, e até de solidário e afins. Sua influência 
penetrava sinuosamente o recesso doméstico, agindo como dissolvente de qualquer 
ideia de separação de castas ou raças, de qualquer disciplina fundada em tal 
separação. [...].123 

 

Entretanto, não se deteve como Gilberto Freyre no tocante a questão da mestiçagem. 

Já em Caio Prado Júnior de A Formação do Brasil Contemporâneo, há uma retomada da 

discussão do porque da escravidão moderna. O autor vai enfatizar o caráter mercantil, estruturado em 

propiciar lucro à Metrópole. 

De acordo com Caio Prado, ―[...] a escravidão negra garantiria a produção de gêneros 

mercantis para o comércio europeu além de propiciar também, através do tráfico negreiro, vultuosos 

lucros para a metrópole‖.124 

Destarte, a introdução do negro passa pela questão que ele podia oferecer a Metrópole e a 

Colônia, o lucro, com isso, é inserida na produção historiográfica a noção mercantilista. 

O autor avança na denúncia sofrida pelo indígena e pelo negro africano diante do processo 

aviltante de escravidão. Contudo, é notório em sua obra aspectos sobre a ―raciologia científica‖, 

principalmente quando ele atribui que os escravos pertenciam a uma cultura inferior, ainda no estado 

de barbárie. E ainda acrescenta, ―[...] a contribuição do escravo preto ou índio para a formação 

brasileira é, além daquela energia matriz, quase nula‖.125 

 Talvez o maior problema que esta visão traz é que durante um período muito longo, tenha 

ocorrido segundo Ilana Blaj, 

                                                           
123 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 55. 
124 BLAJ, Ilana. A Escravidão Colonial; algumas questões historiográficas. Rev. Int. de Estudo Brasileiro. São Paulo, 
37: 145-159. 1994. p. 149. 
125 Caio Prado Jr. Formação do Brasil contemporâneo. In: VAINFAS, Ronaldo. Colonização, miscigenação e questão racial. 
Tempo. 8: 7-22, 1999. p. 15. 
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A ênfase no estudo apenas das áreas exportadoras fez com que durante 
largo período, a escravidão fosse estudada nestas regiões apenas sob o prisma do 
lucro e da rentabilidade. [...] Era a lógica do lucro, da rentabilidade que imperava, 
encarando-se portanto o escravo negro quase como mero fator de produção.126 

 

 Além disso, este fato colaborou para que as demais regiões, não inseridas no mercado mundial 

não fossem objeto de estudo, e, com isso, perdendo de vista as formas de trabalho compulsório que 

pudessem existir nesses lugares.127 Tais espaços sociais, serão objetos de estudos nas análises 

historiográficas da geração de 1980 e 1990. 

 
 
1.3 - A produção historiográfica das décadas de 1950, 1960 e 1970, as análises e a interferência 

acadêmica 

 

 Foi a partir de 1950, uma época de grande entusiasmo político e intelectual, reveladora de um 

interesse pelas classes oprimidas que vai mudar a historiografia da escravidão. A partir deste novo 

enfoque a escravidão será vista como a pedra basilar para se compreender o processo de acumulação 

de capital, estabelecida a fim de sustentar dois grandes ícones do capitalismo comercial, o mercado e o 

lucro. É na organização da produção para o mercado externo que dependia a lucratividade e uma das 

formas de obtê-la seria a partir da repressão e coerção dos cativos, isto se realizaria a partir de um 

rígido controle social.    

A partir de 1950, encontramos novos enfoques teóricos, maior rigor metodológico e o aporte de 

outras disciplinas, principalmente das Ciências Sociais, que irão revitalizar os estudos sobre a 

escravidão. São estudos científicos engendrados nas universidades brasileiras, principalmente da 

Universidade de São Paulo e centrados no enfoque sociológico das relações sociais e na discussão da 

natureza capitalista da economia escravista.128 

Mas talvez tenha sido Clóvis Moura quem abriu a trilha que levaria à insurreição generalizada 

contra a tese da democracia racial ao explicitar a violência inerente ao sistema escravista, rompendo 

com a visão dominante do passado escravista brasileiro, de uma sociedade harmoniosa, onde no 

máximo os conflitos existentes entre escravos e senhores não passavam de choques entre a cultura 

                                                           
126 BLAJ, Ilana. A Escravidão Colonial; algumas questões historiográficas. Rev. Int. de Estudo Brasileiro. São Paulo, 37: 
145-159. 1994. p. 151-152.. 
127 Idem, p. 152. 
128 Podemos citar como nomes importantes dessa fase, Florestan Fernandes e Roger Bastide com trabalhos 
evidenciando as relações sociais entre brancos e negros e a introdução do negro na sociedade de classe, Otávio 
Ianni e Fernando Henrique Cardoso com o tema do capitalismo e a escravidão no sul do Brasil, Emília Viotti da 
Costa abordando o tema da violência e da benevolência do período entre outros. 
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superior, dos senhores e a barbárie dos africanos, uma contradição que seria superada apenas quando 

os negros africanos abandonassem de vez suas raízes e adotassem a cultura dominante de seus 

senhores.   

 O autor fornece um modelo oposto de se considerar aqueles que sofreram com a escravidão 

no Brasil, discutindo a organização e a forma de execução da resistência escrava, através das fugas e 

da organização de quilombos. 

Em sua obra, Rebeliões da Senzala, de 1959, contrapõe-se de forma pioneira a visão do 

escravo enquanto vítima passiva de seu destino. Segundo Moura, ―[...] senhores e escravos 

constituíam a dicotomia básica brasileira [...]‖.129 

Um desdobramento deste último período foi dado já na década de 1970, quando o escravismo 

deixa simplesmente de ser considerado um acidente cruel da sociedade, para se tornar um dado 

explicativo do presente.130  

 No entanto, se essa corrente teve a fundamental importância em negar o caráter benevolente, 

idílico, doce e paternal da escravidão, essa ―revisão‖ acaba destacando um outro fator que será mais 

adiante contestado pela ―nova‖ geração de historiadores e sociólogos, que é a questão da ―coisificação‖ 

do escravo que acabou deixando a margem à resistência servil, por não perceber o sentido dado por 

esses homens e mulheres escravizados às suas ações, ou seja, expressar que diante da incapacidade 

dos escravos enquanto seres humanos (coisas) eles são inferiores e capazes apenas de manifestar 

uma realidade que era imposta pelos seus senhores. Retirando, portanto, dos escravos a condição de 

produtores de seus próprios valores, pensamentos ou ações, pois estes são impostos segundo as 

vontades de seus senhores.  

 Se por um lado foi ressaltado a coisificação social dos escravos, implícito na violência e 

tratamento jurídico que lhe concebia como mercadoria, ao mesmo tempo, foi capaz de revelar algumas 

generalizações como a ideia defendida nos trabalhos de Fernando Henrique Cardoso que foi a ideia da 

coisificação subjetiva. 

 Diante desse processo é possível entender que o papel dos escravos enquanto agentes 

históricos permaneceu oculto nessas análises, como podemos notar no trecho a seguir, 

 
 

[...] o escravo era uma coisa, sujeita ao poder e à propriedade de outrem, e, 
como tal, ―havia por morto, privado de todos os direitos‖ e sem representação 
alguma. A condição jurídica de coisa, entretanto, correspondia à própria condição 
social do escravo. 

                                                           
129 MOURA, Clóvis. Rebeliões da senzala. 3. ed. São Paulo: Ciências Humanas, 1981. p. 14 
130 São representantes desta etapa da historiografia brasileira, Ciro Flamarion Santana Cardoso, Antonio Barros de 
Castro, Jacob Gorender e Fernando A. Novais. 
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[...] o escravo se apresentava, enquanto ser humano tornado coisa, como alguém 
que, embora fosse capaz de empreender ações humanas, exprimia, na própria 
consciência e nos atos que praticava, orientações e significações sociais impostas 
pelos senhores [...]. Nesse sentido, a consciência do escravo apenas registrava e 
espelhava, passivamente, os significados sociais que lhe eram impostos.131 

  

 Ainda sobre a coisificação, aspecto defendido acima por Cardoso, o autor Sidney Chalhoub 

tece o seguinte comentário, 

   
 
 O problema da coisificação dos escravos ganha então uma dimensão bem 
mais abrangente. A definição legal do escravo como 'coisa' se transforma também 
numa condição social, havendo aqui a pretensão de apreender ou descrever a 
experiência histórica desses grupos [...].132  

 

 A teoria de Cardoso foi construída a partir da utilização de relatos de viajantes e é possível que 

não tenha feito uma crítica rigorosa a tais fontes, incorporando a visão do viajante como se ela 

correspondesse a realidade. Em seu livro, Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional, ele faz uso de 

um trecho do viajante Saint-Hilaire, sem contudo, desconsiderar o possível preconceito que pudesse 

estar contido na visão do europeu na ideia da superioridade natural do homem branco em relação ao 

negro. 

Já segundo as análises de Jacob Gorender, os atos dos negros oscilam entre a passividade e 

a rebeldia, ―[...] sendo que os atos de inconformismo eram a única forma de os escravos negarem sua 

coisificação social e afirmarem sua dignidade humana [...]‖.133 Ou seja, a humanização do cativo se 

daria pelo ato violento, que pode ser um ato criminoso contra seu senhor ou pelo ato da fuga do 

cativeiro. 

Os estudos deste período foram, em grande parte, influenciados pelos trabalhos de cunho 

científicos de várias universidades, principalmente da Universidade de São Paulo e, sobretudo, 

respaldados por um enfoque sociológico, observado nas discussões acerca das relações sociais e na 

natureza capitalista da economia escravista. 

 
 
1.4 – A produção historiográfica da “geração” de 1980 e 1990 
 

                                                           
131 CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional: o negro na sociedade escravocrata 
do Rio Grande do Sul 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 125. 
132 CHALHOUB, Sidney. . Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990, p. 36-37. 
133 GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Editora Ática, 1990. Apud CHALHOUB, Op. cit., p. 42.  
 



 

125 

 

125 

A contraposição da coisificação do escravo surge com a historiografia da década de 1980 e 

1990, que compreende o escravo como sujeito histórico capaz de construir seus valores. São trabalhos 

que buscaram demonstrar que os negros foram protagonistas da escravidão, ainda que não 

participassem de insurreições ou mesmo estivessem aquilombados. Estes trabalhos procuram 

perceber as ações dos escravos, deslocando-as de um quadro teórico assentado apenas na macro-

análise para a micro-análise, possibilitando, assim, o surgimento de novas abordagens, tais como: 

como os cativos pensavam o mundo e atuavam nele?  Não é, entretanto, uma tarefa muito fácil 

encontrarmos a rigor, os fatores que levaram a uma revisão da historiografia dos anos de 1960 e 1970, 

e consequentemente, dos avanços e formulações de novas linhas de pesquisa e análise. Contudo, 

algumas das principais linhas desta corrente, surgiram com o advento do ano de 1988, ano da 

―comemoração‖ do centenário da abolição. 

 Não é possível ignorar a gama de publicações realizadas neste período, em revistas de 

História e de Ciências Sociais acerca do tema. São trabalhos realizados tanto no Brasil quanto no 

exterior e que, ainda hoje, são relevantes para aqueles que queiram se aprofundar no debate sobre a 

escravidão e as questões raciais do país. São pesquisas que procuram se libertar dos modelos 

generalizantes e rígidos, adotados anteriormente. Os autores desta ―nova‖ historiografia foram 

grandemente influenciados pela Nova História francesa, pelo marxismo de Edward Palmer Thompson e 

por Eugene Genovese, dentre outros. 

 Os estudos referentes a este período apontam outras direções das ações escravas e suas 

relações no mundo da instituição escravidão. São trabalhos que apontam para a importância do uso de 

novas fontes de pesquisa, destacando a utilização de fontes que possam recuperar a visão dos 

―esquecidos‖ em documentos como testamentos, inventários, anúncios de fugas, relatórios policiais e 

processos criminais, a fim de dar conta de recuperar as experiências vividas por homens e mulheres, 

recuperar seus sentimentos, valores e normas, que orientavam suas ações e percepções determinadas 

por uma racionalidade própria na luta cotidiana contra o processo de escravidão.  

Inúmeros autores e obras colaboraram para esse avanço na linha de investigação, de acordo 

com Ronaldo Vainfas o início se deu com a autora Kátia Mattoso em Ser escravo no Brasil que, ―[...] 

recolocou a importância do paternalismo como mecanismo de poder senhorial e, por meio disso, negou 

a quase exclusividade do fator violência como explicação do sistema escravista. [...]‖.134 Além da 

importância de se estudar a África, as etnias e as religiões para se compreender a conformação da 

cultura negra brasileira.135 

                                                           
134 VAINFAS, R. Op. cit., p. 19. 
135 Idem. Ibidem, p. 19. 
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 Se para Vainfas a obra de Mattoso é importante para que se entenda essa renovação, para 

Gorender, a obra Ser escravo no Brasil teria sido escrita para um público estrangeiro, um trabalho de 

divulgação, um trabalho sumário e impreciso, ressalvando apenas a inegável contribuição inovadora da 

autora para o estudo da alforria.136 

É possível, entretanto, identificar em Mattoso a defesa da escravidão benevolente, como 

podemos observar a seguir no excerto retirado da obra da autora. 

 
 

Humildade, obediência, fidelidade: sobre este tripé vai se encenada a vida 
desses homens, mercadorias muito particulares pois, apesar de tudo, os 
compradores proprietários terminam sempre por se aperceberem de que os 
escravos também são homens e uma certa espécie de intimidade se pode 
estabelecer com eles, se são fiéis, obedientes, humildes. [...].137 

  

  No entanto, Gorender não critica apenas a obra de Mattoso, mas sim toda essa nova corrente 

historiográfica que ele a denomina de neopatriarcalista, pois teria o objetivo explícito ou tácito de 

reabilitar o aspecto doce e ameno da escravidão negra no Brasil.138 

 Sob a elaboração de uma inovadora proposta teórico-metodológica aplicada a um conjunto 

diversificado de fontes, foi possível a realização de trabalhos que mantiveram um debate com os 

antecedentes e novas conclusões foram obtidas. 139 

 A partir de diversas análises esses autores da nova historiografia da escravidão, há de se 

ressaltar que eles procuraram apresentar homens e mulheres cativos que lutaram cotidianamente para 

o fim da escravidão.  

 Em Visões da liberdade – Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte de Sidney 

Chalhoub, obra que a partir da análise de processos criminais procura entender como se deram as 

negociações de compra e venda entre senhores e escravos nos momentos finais da escravidão no 

Brasil. Para tanto Chalhoub acredita que o historiador deve ter a capacidade de empreender um 

esforço minucioso na decodificação e na contextualização dos documentos para se chegar ao que ele 

denomina de dimensão social do pensamento.140 Na qualidade de um grande investigador das pistas 

                                                           
136 GORENDER, J. Op. cit. p. 15. 
137 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 102. 
138 GORENDER, J. Op. cit. p. 18. 
139 Podemos citar algumas obras e autores dessa fase, dos quais valem destacar: SLENES, Robert W. Na Senzala Uma 
Flor – Esperanças e recordações na formação da família escrava.Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999.; FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, 
Rio de Janeiro, c. 1790 – c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. ; MATTOS, Hebe Maria. Das cores do 
silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista – Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.; 
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987., dentre outros. 
140 CHALHOUB, S. Op. cit. p. 16. 
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que os documentos podem deixar para que se entenda a sociedade estudada, buscando o movimento 

da história. 

 Em sua obra, o autor acompanha a partir de estudos de casos, alguns personagens, 

levantados através da documentação estudada, que participaram do cotidiano que levou ao fim da 

escravidão no Brasil. 

 Percebemos nitidamente que ao recriar o cotidiano da venda e da negociação envolvendo 

escravos, proprietários e negociantes, discutindo o sentido de liberdade, Chalhoub, naquilo que 

chamou de ―questões minúsculas‖, caminhou para um entendimento mais amplo do que se consistiu o 

sistema escravista brasileiro.   O livro nos traz um aspecto interessante de reflexão, 

justamente quando se afirma que muitas vezes nos casos individualizados, os negros possuíam várias 

formas de luta e resistência contra a instituição escravidão que nem sempre perpassavam pelo crime 

ou pela fuga. Este aspecto fica muito claro nos processos judiciais analisados, onde os escravos 

participavam ativamente nos processos que envolviam compra ou transferência. Sidney Chalhoub 

identifica que nos momentos cruciais da venda, os escravos sempre exerciam alguma forma de 

pressão ou negociação. 141 

 Vários motivos se mostraram consistentes, segundo o autor para esta interferência dos 

escravos nesses processos de negociação, dentre eles, a manutenção de laços de solidariedade ou de 

parentesco, o temor de transferência para uma fazenda de café, meio estranho ao escravo da Corte do 

final do século XIX, ou o direito de escolha de pertencer a um determinado senhor. Esta certa 

autonomia dentro da instituição demonstra cada vez mais que esses escravos ao se rebelarem 

acabavam tendo um controle de suas vidas, conseguindo, de certa forma até alguns benefícios, 

fazendo com que as teorias que reduziam os escravos a meros reflexos de seus proprietários e da 

sociedade dominante, teorias que tentavam legitimar a despersonalização dos escravos sejam 

dissolvidas cada vez mais. Portanto é possível compreender que essas lutas cotidianas, conviveram 

perfeitamente com a formação de quilombos e com as grandes insurreições, como forma de destruição 

do sistema escravista. 

 Em vários exemplos de liberdade, Chalhoub nos revela que a liberdade alcançada pelos 

negros ao final do século XIX estaria retratada em diversos aspectos econômicos, pois afinal era deles 

que dependiam as atividades produtivas, a força de trabalho, políticos, pois agora cabia ao governo 

interferir na organização das relações de trabalho e sociais, porque impõem-se uma necessidade de 

gerar condições para que esse ex-escravo, alcance uma mínima inserção social, no que diz respeito à 

moradia, alimentação, instrução, etc., assuntos antes de responsabilidade de seus senhores. 

                                                           
141 Idem., p. 32. 
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 E, diante de várias análises e interpretações o autor chega a uma conclusão, que, ―[...] as lutas 

em torno de diferentes visões ou definições de liberdade, e de cativeiro, eram uma das formas 

possíveis de acesso ao processo histórico da extinção da escravidão na Corte‖.142 Que os escravos 

procuraram combater no campo das possibilidades largamente mapeado pelos adversários, mas nem 

por isso deixam de ser lutas ou reivindicações importantes. Foram agentes históricos que mesmo 

diante de inúmeras adversidades conseguiram politizar uma rotina e, dessa forma, transformá-la. 

 Sílvia Hunold Lara em Campos da violência procurou explicar em minúcia, a partir de 

processos crimes e de outros documentos oficiais da Metrópole o cotidiano das relações de poder 

envolvendo a sociedade da época (1750-1808), na região de Campos dos Goitacazes, principalmente 

através dos comportamentos tidos como transgressores dos escravos. A autora também faz a opção 

de dialogar com a historiografia que a antecedeu. 

 Silvia Lara possui a preocupação de repensar a relação entre escravidão e violência, 

considerando-a como ―[...] o pano de fundo comum a todo o conjunto da bibliografia‖. 143 Contudo, seu 

enfoque incide no plano cotidiano. 

Portanto, diante desta explanação podemos chegar a conclusão que apesar de imagens tão 

variadas acerca da instituição escravidão, o pano de fundo destas políticas e ideologias se inserem na 

relação entre violência e escravidão, com cada uma das vertentes procurando justificar de sua maneira 

o ponto de vista em questão; crueldade ou benevolência, submissão ou rebeldia. 

O objetivo de Campos da violência seria retomar este debate, questionar e problematizar os 

termos em que ele esta posto na e pela historiografia e, 

 

 [...] Mais que definir seu grau de incidência, descrever seus procedimentos, 
estudar suas ocorrências particulares ou discutir a qualificação do cativeiro como 
‗suave‘ ou ‗cruel‘, procuramos penetrar nos mecanismos que lhe deram origem, 
questionar suas limitações e justificativas e, especialmente, recuperar o modo como 
senhores e escravos viviam e percebiam sua prática. Ultrapassando a simples 
descrição dos castigos e a denúncia veemente da violência em termos gerais para 
perguntarmos pela sua especificidade, mergulhamos nas vivências senhoriais e 
escravas da escravidão, na dinâmica de seus confrontos cotidianos, nas relações de 
luta e resistência, acomodamentos e solidariedades vividos e experimentados por 
aqueles homens e mulheres coloniais.144 

 

Fica nítido que para a autora as práticas cotidianas se integram na realidade social, econômica 

e ideológica. 

                                                           
142 Idem., p. 26. 
143 LARA, Sílvia Hunold. Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 19 
144 Idem., p. 21 



 

129 

 

129 

Em relação à dominação senhorial, Lara acredita que esta deva se fazer através da disciplina. 

"Assim como se ministravam os sacramentos para ordenar a consciência, ministravam-se castigos para 

ordenar e disciplinar o corpo dos escravos para o trabalho".145 Entretanto, quando os senhores 

aplicavam os castigos, estes deveriam ser moderados para que pudessem ser considerados corretivos 

e ao castigá-los, coerentemente, os senhores não deveriam maltratá-los e nem possuir a intenção de 

matá-los e quando feridos, o senhor deveria curá-los.146 Pois, de acordo com a autora, os escravos em 

muitas ocasiões não contestavam o castigo em si, mas sim seu excesso. 

Portanto, a manutenção de um ―castigo exemplar‖ podia se tornar um meio de prevenir 

rebeliões, amedrontar possíveis faltosos, ensinando o que era ser um escravo, ou seja, funcionava 

como uma estratégia senhorial.147 

Campos da violência acabou se tornado uma alternativa à análise macroscópica da violência, 

chamando a atenção para fenômenos até então não evidenciados, mostrando a resistência 

particularizada dos atos dos escravos no seio do escravismo. Sílvia Hunold Lara esclarece, de uma vez 

por todas, acerca do equívoco das análises centradas apenas na violência mais aparente. 

Na crítica bibliográfica feita pela autora podemos notar que a violência do escravismo não pode 

ser analisada de maneira unilateral nem baseada em juízos de valores, sem que se leve em conta à 

violência, inerente das relações escravistas como um todo. 

 João José Reis e Eduardo Silva na obra Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil 

escravista, procuram demonstrar que: ―O personagem central deste livro é o escravo. O enredo é sua 

resistência permanente a ser um mero objeto nas malhas do sistema. É a história de homens e 

mulheres vivendo seus limites‖. 148  Esta, portanto, é mais uma obra da ―nova‖ historiografia brasileira 

que se prontifica a fazer uma releitura do período da escravidão no Brasil, assim como corrigir e 

desmistificar possíveis incongruências produzidas a respeito da atuação dos escravos durante a 

vigência da instituição escravidão no país. 

Para os autores, os escravos muito mais do que participarem abertamente contra o regime 

escravocrata, eles participaram constantemente de negociações a fim de conquistar alguns direitos 

para uma condição mínima de sobrevivência. Contudo, cabe salientar que negociar não tem nada a ver 

com a vigência de relações harmoniosas, em alguns casos ela se dá principalmente por causa das 

relações idílicas entre os senhores e escravos. Reis e Silva partem do pressuposto que: 

 
 

                                                           
145 Idem., p. 54 
146 Idem., p. 60 
147 Idem., p. 96 
148 REIS, João José e SILVA, Eduardo.  Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. p. 7. 
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[...] a escravidão não funcionou e se reproduziu baseada apenas na força. O 
combate à autonomia e indisciplina escrava, no trabalho e fora dele, se fez através 
de uma combinação da violência com a negociação, do chicote com a 
recompensa.149 

 

 Pelo lado dos escravos os enfrentamentos também não se operavam apenas através da força. 

Eles souberam utilizar também de estratégias pacíficas de resistência, como pequenos atos de 

desobediência, manipulação pessoal e autonomia cultural.150 Ou seja, a resistência foi incorporada ao 

dia-a-dia da instituição escravidão. O aparato repressor, os recursos materiais dos senhores eram 

enfrentados com inteligência e criatividade pelos escravos, mais uma vez demonstrando o equívoco 

daqueles que os viam apenas como um mero reflexo de seus senhores. 

 Segundo João José Reis e Eduardo Silva, as reivindicações e as lutas dos escravos não se 

esgotavam apenas na defesa de padrões materiais, mas incluíam também a defesa de uma vida lúdica 

e espiritual com autonomia. Ao mesmo tempo em que lutavam por um pedaço de terra para plantar, 

melhores condições de trabalho, os rebeldes também exigiam o direito de cantar, brincar ou mesmo 

folgar, sem o consentimento prévio de feitores ou mesmo de seus senhores.151 

 Por isso é necessário esclarecer que, ―ao lado da sempre presente violência, havia um espaço 

social que se tecia tanto de barganhas quanto de conflitos‖. Assim, pode-se dizer que ―[...] Os escravos 

não foram vítimas nem heróis o tempo todo, se situando na sua maioria e a maior parte do tempo numa 

zona de indefinição entre um pólo e outro‖.152 

 Outro estudo importante de João José Reis é a Rebelião escrava no Brasil, um livro sobre a 

Revolta dos Malês de 1835, de todos os trabalhos sobre resistência escrava nos anos 1980, é a obra 

de maior influência, pois é um estudo que abre novas searas ao abordar uma complexa rebelião negra 

a partir da visão que os próprios negros tinham do momento histórico, político e econômico em que 

viviam. A partir desse momento, o escravo torna-se agente da História. Esta obra é um marco na 

historiografia pois, a partir dela o escravo negro deixa seu status de objeto da história para ser 

encarado como aquele que atua sobre a realidade e, quando não consegue transformar sua realidade, 

busca alternativas transgredindo ou negociando. Com isso, a resistência ganha um importante espaço 

na produção historiográfica da época, importante para entender a superação do escravismo, não mais 

pela inviabilidade econômica do sistema, mas pela própria ação do negro.   

 Ainda merece consideração a obra de Maria Helena P. T. Machado, Crime e escravidão: 

trabalho, luta, resistência nas lavouras paulistas 1830-1888, que analisa o cotidiano nas fazendas 

                                                           
149 Idem., p. 32 
150 Idem. Ibidem, p. 32. 
151 Idem., p. 8 
152 Idem., p. 7 



 

131 

 

131 

paulistas de Campinas e Taubaté, a partir de processos criminais, com o propósito de compreender a 

resistência dos escravos como forma de sobrevivência. Pois, segundo a autora,  

 
 

A História marcou a vida e as atitudes de senhores e escravos e condicionou-
lhes as opções. Faces opostas de um mesmo todo, o processo histórico colheu-os 
de maneiras diferentes e implicou vivências peculiares. Respondendo à conjuntura 
externa desfavorável ao regime escravista, os cativos desenvolveram estratégias de 
resistência que se refaziam constantemente ao sabor das circunstâncias.153 

  

 No transcorrer da obra podemos perceber que Maria Helena Machado tem por objetivo em sua 

análise da problemática apresentada,  

 
 

 [...] avançar na delimitação da dinâmica do trabalho no interior da 
escravidão, considerando algumas variáveis históricas, relativas à evolução das 
grandes unidades monocultoras paulistas, no período de 1830 a 1888. Avaliando-se 
a resistência escrava como fator constitutivo das relações sociais e da organização 
do trabalho nas fazendas paulistas, a abordagem histórica dos enfrentamentos entre 
senhores e escravos que redundaram em processos criminais permite, por um lado, 
o diagnóstico das tensões subjacentes ao trabalho escravo. Além disso, por outro, 
possibilita o resgate de alguns níveis de consciência escrava no interior de um 
gradual processo de autopercepção, gerado na dinâmica da desintegração da 
escravidão.154  

  

Para Machado determinados crimes de escravos os colocam como sujeitos históricos e ao 

desgastar e onerar a dominação senhorial, através de resistências e enfrentamentos conscientes, 

acabam por revelar atos consequentes, pois permitem aos escravos forjar espaços autônomos de 

sobrevivência.155  

Ou seja, a insubordinação e a rebeldia dos cativos nos momentos derradeiros da escravidão 

foram fatores extremamente relevantes para se atingir a Abolição. 

 Portanto, diante desse aspecto fica clara a importância da participação dos escravos no 

processo de desagregação da escravidão, demonstrando seu caráter de agente social e sujeito 

histórico. 

 E segundo Maria Helena Machado a criminalidade escrava teria aumentado principalmente por 

causa do aumento do ritmo de trabalho cada vez mais intenso, principalmente nas grandes áreas em 

que havia uma expansão cafeeira, como na região do Oeste Paulista e, isto, prejudicaria as margens 

de autonomia dos plantéis. Por outro lado, os escravos passaram a reivindicar, com mais veemência, 

                                                           
153 MACHADO, Maria Helena P.T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). 
São Paulo: Brasilense, 1987. p. 8 
154 Idem., p. 61 
155 Idem., p. 9 
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aquilo que eles acreditavam ser obrigações senhoriais, como direito à folga semanal, alimentação 

condizente ao ritmo de trabalho, vestimentas, possibilidade de ter uma economia independente, foram, 

muitas vezes, os argumentos que em seu conjunto justificaram os ataques violentos dos plantéis contra 

senhores e seus prepostos.156 É como se os escravos no século XIX desenvolvessem uma consciência 

do valor de sua produção e, a partir daí, passassem a reivindicar seus direitos com maior frequência, 

inclusive negociando sua liberdade.157 

 Assentada nessas bases teóricas, a produção historiográfica dos anos de 1980 e 1990 acerca 

da resistência escrava tem dispensado uma importância muito grande aos pequenos atos de rebeldia, 

isto é, corpo mole, abortos, sabotagens, pequenos furtos, que são formas menos explícitas de 

resistência, porém profundas e de uma ampla resistência no dia-a-dia da instituição escravidão. 

Atenção dada também às lutas pela sobrevivência das tradições, como o candomblé, a manutenção 

dos laços de parentesco e sociais, enfim, às expressões cativas que aconteciam e que, por mais que 

sofriam a interferência dos senhores de escravos para enfraquecê-las, se repetiam, por mais que seus 

proprietários procurassem reduzi-los a condição de mercadorias, coisas. 

 Dentre as inegáveis contribuições da geração de 1980 e 1990 como, o uso de novas fontes de 

pesquisa, a análise do cotidiano dos escravos, a percepção da família escrava, para nós a maior 

contribuição foi mesmo a valorização do escravo enquanto agente social, sujeito histórico, ressaltando 

suas experiências cotidianas de negociação e de resistência em busca da liberdade ou de um espaço 

autônomo para manifestar suas crenças e valores culturais. 

 
 
1.4.1 – A produção historiográfica regional e local acerca da escravidão 

 
A partir da mudança da proposta teórico-metodológica aplicada ao uso de novas fontes, foi 

possível a realização de trabalhos de cunho regionais e locais, como os que serão descritos a seguir. 

A História Local e Regional é uma das formas da escrita da História que apresenta várias 

possibilidades de descrição, de análise, de crítica, de interpretação. Durante muito tempo essa 

modalidade foi tratada por muitas correntes historiográficas como sendo uma história ―menor‖, limitada 

e de interesse apenas das comunidades que a analisa. Hoje, superada essas incompreensões, 

entendemos que o maior mérito da História Local e Regional estaria na busca das singularidades, das 

diversidades. 

                                                           
156 MACHADO, Maria Helena P. T. O Plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição. Rio de Janeiro: 
UFRJ, EDUSP, 1994. p. 25 
157 MACHADO, Maria Helena P.T. 1987. Op. cit. p. 100-101. 
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Segundo a análise de Barbosa, da qual nos baseamos para estabelecermos o estatuto da 

História Local e Regional, 

 
 
À História Local e Regional importa a apreensão do ‗tempo dos lugares‘, o 

tempo vivido por cada localidade, composto por um amálgama de experiências 
distintas dos pólos hegemônicos num mesmo momento histórico.158 

 

Portanto, ao ―fazer‖ a História Local e Regional deve-se ter a clara noção da existência de uma 

multiplicidade de tempos, que convivem simultaneamente na realidade de uma mesmo local. 

Em relação a delimitação dos recortes espaciais, extremamente relevantes ao desenvolvimento 

da História local e regional, vale ressaltar, de acordo com Barbosa, ―[...] que a noção de espaço local 

ou regional é flexível e suas modificações derivam dos movimentos e do curso da história. [...]‖. 159  

A importância da História local e regional estaria, portanto, na capacidade de apresentar o que 

existe de concreto na dinâmica social e no cotidiano dos agentes históricos que viveram distantes dos 

grandes centros, revelando desta forma, um aspecto silenciado por outras modalidades mais 

generalizantes da História.  

A produção historiográfica das décadas de 1980 e 1990, filia-se, como podemos observar, à 

História regional e local. Dentre os fatores que nos possibilitaram fazer tal afirmação estariam o uso das 

fontes primárias, como inventários, processos crimes, atas das Câmaras Municipais, ações de 

liberdade, registros de hipotecas, entre outras, o uso de recortes espaciais regionais e locais, 

negligenciados por muito tempo na historiografia, por serem por muitos historiadores taxados de menos 

importantes, por não se ligarem diretamente aos grandes centros exportadores do país. Além da 

irrefutável influência das produções que se propagaram em virtude das manifestações sobre o 

centenário da abolição da escravidão (1988), onde o escravo passa a ser visto não mais como aquele 

indivíduo sem vontade própria, uma mercadoria, mas como aquele que mesmo diante das limitações 

impostas pela sociedade que o cerca, resiste, a ponto de ser encarado por essa ―nova‖ geração de 

historiadores como um agente social de seu tempo, responsável por importantes mudanças que 

influenciariam os destinos finais da escravidão no país.  

Com a intenção de compreender as Formas de ações e resistência dos escravos na região de 

Itu – século XIX, Claudete de Sousa analisou a criminalidade escrava presente na região de Itu, com 

uma economia caracterizada pela produção açucareira, além de produtora de algodão e de café, 

iniciada no final do século XIX, a partir dos processos crime e em notícias de jornais, em que 

                                                           
158

 BARBOSA, Agnaldo de Sousa. A propósito de um estatuto para a História local e regional: 
algumas reflexões. Comunicação apresentada na XII Semana de História da UNESP/Franca. Outubro 
de 1998. 
159

 Idem. 
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apareciam como réus e informantes envolvidos em casos de fugas, assassinatos, roubos e 

insurreições. Nesse contexto, verifica um número expressivo de crimes cometidos pelos escravos, 

sobretudo em relação a seus senhores e feitores e, o mais importante é que esses atos expressavam 

um laço de solidariedade, nas fugas, insurreições e na formação de quilombos, encontrados em 

número significativo na região, o que demonstra o caráter político desses atos, resultados dos conflitos 

e relações existentes entre escravos, senhores e outros.160 

 Os momentos derradeiros da escravidão também foram privilegiados por Luciana de Lourdes 

dos Santos, para investigar o mundo em que os escravos viviam em Rio Claro, um importante 

município do Oeste Paulista, composto por uma grande escravaria. No cômputo de seus dados, 

(processos crimes, ações de liberdade e atestados de óbitos), a autora encontra uma relação direta 

entre a criminalidade praticada pelos escravos com a tentativa de alcançar a liberdade. Santos ao 

refletir sobre o cotidiano desses escravos envolvidos em crimes, conclui que os atos violentos são uma 

resposta às péssimas condições de vida, incessantes e conscientes atos de conquista da liberdade.161 

 A criminalidade em Botucatu, na segunda metade do século XIX, foi o tema pesquisado por 

César Múcio, que ao pesquisar as Atas da Câmara Municipal e os processos crimes envolvendo, 

sobretudo, escravos, libertos e homens livres constatou a grande quantidade de escravos cujos 

comportamentos denotavam pouca preocupação com as regras. A cidade que a época apresentava 

uma situação econômica e política modesta, na qual demandava uma vigilância menos intensa e com 

punições mais condescendentes, segundo o autor, por apresentar uma característica de ―escravidão de 

quintal‖, fez com que os escravos, diante dessa frouxidão da vigilância e dos castigos, manifestassem 

suas resistências e oposições para viver suas ilusões e paixões.162 

 Escravidão, criminalidade e cotidiano – Franca 1830-1888 é o tema da dissertação de Ricardo 

Alexandre Ferreira que aborda o cenário da criminalidade de uma região rural, povoada principalmente 

por migrantes oriundos de Minas Gerais, com uma vocação econômica ligada ao consumo e 

abastecimento interno e dotada de senhores de poucos escravos, durante a vigência do Código 

Criminal do Império do Brasil (1830-1888). O autor constatou que os ―crimes contra a pessoa‖ não 

refletiram uma especificidade do cativeiro, tendo em vista que acompanharam o padrão geral da 

criminalidade local envolvendo a população livre. Muitos escravos indiciados como réus, em delitos 

contra seus senhores ou familiares nasceram ou mesmo foram levados ainda jovens para a residência 

                                                           
160 SOUSA, Claudete de. Formas de ações e resistência dos escravos na região de Itu – século XIX (1850-1888). 1998. 
Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista, Franca, 
1998. 
161 SANTOS, Luciana de Lourdes dos. Crime e liberdade: O mundo que os escravos viviam – Rio Claro – SP (1870-1888). 
2000. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 
2000. 
162 SILVA, César Múcio. Escravidão e violência em Botucatu 1850-1888. 1996. Dissertação (Mestrado em História) – 
Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 1996. 
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dos proprietários. Esse contato prolongado, segundo o autor, estimularia uma certa imprudência dos 

senhores que, não raramente, tentavam sozinhos amarrar e castigar seus cativos. Apesar da violência 

dos senhores e da vigilância das autoridades os escravos encontravam na mobilidade espacial, mesmo 

numa região rural, um terreno fértil para o estabelecimento de suas relações. Com os libertos 

evidenciaram-se agressões e ferimentos desencadeados por dívidas. Nas disputas com outros 

escravos predominaram conflitos semelhantes aos que mantiveram com os livres, destacando-se as 

chamadas relações ilícitas. Para a realização dessa dissertação foram utilizados os processos 

criminais, dispostos no Cartório do 1º Ofício Criminal de Franca, além dos documentos referentes à 

Câmara Municipal, do Arquivo do Estado de São Paulo (DAESP), Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e 

uma leitura feita na Internet dos relatórios dos presidentes da Província de São Paulo, disponibilizados 

nas páginas da Universidade de Chicago.163 

Depois desta breve exposição de alguns trabalhos regionais acerca da questão da escravidão, 

apresentaremos algumas produções sobre Ribeirão Preto, destacando os trabalhos de José Antonio 

Lages, Carlo Monti e Osmar David Júnior. O período privilegiado por estes estudos é a segunda 

metade do século XIX, o mesmo que elegemos para desenvolver a nossa pesquisa. São trabalhos que 

utilizam fontes primárias, registros hipotecários, inventários e fontes eclesiásticas, como batizados, 

casamentos e óbitos, para demonstrar a importância assumida pela localidade a partir da segunda 

metade do século XIX, bem como do uso da mão-de-obra escrava. 

A partir de dados extraídos de registros de hipoteca de propriedades rurais e urbanas nos 

termos de Ribeirão Preto e São Simão, Lages analisa a implantação e o desenvolvimento inicial da 

lavoura cafeeira no Oeste Novo Paulista e a utilização do braço escravo na passagem da década de 

1870 para a de 1880, num período de extrema inelasticidade deste sistema de trabalho. Devido aos 

poucos trabalhos desenvolvidos nesta região, acreditava-se que a utilização de mão-de-obra escrava 

tenha sido muito menor. Contudo, o autor demonstra que a região de Ribeirão Preto, em relação ao 

trabalho escravo do final do século XIX, ―[...] não foi tão desprezível como fazem crer alguns 

estudiosos‖.164 Ressalta que, na verdade, a população cativa da região mais do que dobrou entre 1874 

e 1885. O que, segundo Lages, pode ter sido favorecido pela chegada dos trilhos da Mogiana, o que 

facilitou o escoamento da produção. E sobre o processo de substituição da mão-de-obra escrava pelo 

trabalho livre ―[...] foi bem mais tortuoso e cheio de contradições, avanços e recuos do que se pode 

                                                           
163 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Escravidão, criminalidade e cotidiano – Franca 1830-1888. 2003. Dissertação 
(Mestrado em História) - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista, Franca, 2003. 
164 LAGES, José Antônio. Escravidão no Oeste Paulista – continuidade e resistência: um estudo sobre a última década do 
trabalho escravo em Ribeirão Preto e São Simão. Estudos de História. Franca, 2 (1). 85-102. 1995. p. 86. 
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imaginar‖.165 Lembra o autor que isso está diretamente relacionado a vários fatores, mas 

principalmente a falta de uma alternativa imediata para assegurar o processo de acumulação. 

 Os Escravos Pertencentes à Comarca de São Simão: 1861-1887, trabalho apresentado por 

Carlo Monti, procura através da análise de inventários fazer um levantamento da média dos plantéis, 

quantidade de senhores e senhoras de escravos, a idade dos cativos, etc. No cômputo dos dados 

Monti observa que havia uma grande quantidade de crianças cativas no momento de transição entre o 

modelo escravista e a utilização do trabalho livre. Chegando a conclusão que,  

 
 

[...] os plantéis médios e, os grandes que concentraram a maior parte das 
crianças, indicando que essas nasciam em quantidade em plantéis estáveis de pais 
casados. Para além da presença da família escrava a experiência cativa em São 
Simão teve em seu cotidiano a geração e a manutenção de novos elementos 
mancípios que provavelmente engrossaram as frentes de trabalho.166 

  

A população escrava de Ribeirão Preto de 1870 a 1888, foi o assunto abordado por Osmar 

David Junior, que através de fontes eclesiásticas (batizados, casamentos e óbitos), percebe que pelo 

fato da localidade se desenvolver após a extinção do tráfico internacional, a formação familiar cativa 

aconteceu mediante um certo interesse senhorial. Ou seja, que para perpetuar por mais um tempo o 

uso da mão-de-obra cativa, houve um incentivo ao número de nascimento de filhos de escravos, 

contudo, com uma especificidade, os princípios que determinavam a manutenção do sistema escravista 

fosse realizado por meio de mães solteiras, pois segundo Osmar, ―[...] uma vez que a formação de uma 

família legal prejudicaria a divisão dos bens‖. 167 O que nos leva a constatar a influência dos senhores 

no incentivo de seus cativos a gerar filhos para o aumento de seus plantéis, sem contudo, correr o risco 

da perda da posse.168 

Diante da constatação destes últimos trabalhos regionais e locais podemos notar a importância 

que a mudança da proposta teórico-metodológica e do uso de novas fontes possibilitou para o estudo 

de áreas que só recentemente despertaram o interesse dos pesquisadores, principalmente porque esta 

nova proposta demonstrou a viabilidade dos estudos dessas localidades que antes estavam relegadas 

ao esquecimento, pois passou a enfatizar os aspectos cotidianos e da convivência social dos grupos, 

                                                           
165 Idem., p. 99. 
166 MONTI, Carlo. Os escravos pertencentes a comarca de São Simão, 1861-1887. Revista Dialogus. 1: 184-202, 2005. p. 
201. 
167 DAVID JUNIOR, Osmar. A população escrava de Ribeirão Preto de 1870 a 1888. Revista Dialogus. v.1, n.2,  161-176, 
2006. p. 173. 
168 Há também o importante trabalho sobre o crescimento vegetativo em Batatais de MARCONDES, R. L.; 
GARAVAZO, J.. A propriedade escrava e a hipótese de crescimento vegetativo em Batatais: a classificação dos escravos 
(1875). 2001.  
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enfatizando a história como um processo possível de ser construído por vários aspectos e não somente 

pelo econômico. 

Entretanto, acreditando faltar ainda para a localidade uma pesquisa sobre as relações 

cotidianas entre senhores e escravos, muitas vezes, resolvidas nos tribunais, as vias do término da 

escravidão no país, nos empenhamos nas análises bibliográficas e nos levantamentos das fontes 

primárias no sentido de colaborar com o tema em questão. 

 Obviamente que a historiografia da escravidão não se limita ao que apresentamos. Todavia, 

como se trata de alguns apontamentos no que tange as diferentes formas de interpretação dos estudos 

da escravidão ao longo da historiografia brasileira, o que procuramos demonstrar nos permite ter uma 

ideia geral do período estudado. 

 Realizadas as observações e conclusões preliminares concernentes à produção histórica 

acerca da escravidão e da miscigenação no Brasil, passando pelo que julgamos ser as principais fases 

da historiografia sobre o tema, passemos a análise e a interpretação do processo de ocupação e 

desenvolvimento da Capitania e da Província de São Paulo. 
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CAPÍTULO 2 
 

A formação e o desenvolvimento da Província de São Paulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo povo tem na sua evolução, 
vista à distância, um certo sentido. Este 
se percebe não nos pormenores de sua 
história, mas no conjunto dos fatos e 
acontecimentos essenciais que a 
constituem num largo período de tempo 
[...]. 

                        __________________ 
PRADO Júnior, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São            Paulo: Brasiliense, 2007.  

Neste capítulo será abordada numa primeira etapa, em linhas gerais, a formação da Capitania 

e da Província de São Paulo, as principais etapas da ocupação populacional deste território, ou seja, os 

vários caminhos percorridos por esses desbravadores por várias direções de São Paulo, até a chegada 

ao chamado ―sertão desconhecido‖, as fases econômicas que mais tiveram destaque ao longo do 

período e as principais transformações sociais. Num segundo momento, serão analisadas a ocupação 

e a formação do arraial de São Sebastião do Ribeirão Preto, com a chegada das primeiras famílias ao 

local, as disputas pelas terras que dariam origem a Ribeirão Preto, a formação do patrimônio 

eclesiástico de São Sebastião, juntamente com as atividades econômicas iniciais do local. 
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2.1 – A ocupação e a formação de São Paulo 

 
 A colonização realizada nos trópicos assume o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais 

completa que as feitorias, mas sempre com o destino de explorar os recursos em proveito do comércio 

europeu. Segundo Caio Prado,  

 
 

[...] É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma 
das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico 
como no social da formação e evolução histórica dos trópicos americanos.169  

 

Ou seja, uma organização puramente produtora voltada ―para fora‖ será instalada, com o 

objetivo de fornecer gêneros como açúcar, algodão, ouro, diamantes, café, entre outros, caráter 

mantido durante os três séculos de colonização. Ocupação por meio da agricultura, mais propriamente 

dita, através da grande lavoura. 

 A ocupação inicial do território se deu na extensão da costa, cuja principal característica foi a 

defesa do território, para o interior. Em São Paulo essa sistemática de ocupação também será seguida. 

O povoamento do território paulista vai ocorrer, de modo geral, da costa para o interior, como observa 

Ernani Silva Bruno, ―[...] da baixada marinha primeiro entrevista pelos adventícios para o misterioso 

sertão do continente. [...]‖.170 

 São fatores históricos e geográficos que se conjugaram desde o início da colonização para 

finalmente conduzirem ao que hoje corresponde ao traçado das fronteiras atuais do estado de São 

Paulo. A constituição da Capitania de São Paulo, ocorrida em 1710, abrangendo Santo Amaro e parte 

de São Vicente, teve por inúmeras vezes seus limites modificados, como quando o Paraná deixa de 

fazer parte da então província de São Paulo em 1853. 

 O sistema de capitanias, adotado como plano geral de colonização, consistiu o primeiro marco 

fundamental para a História do desenvolvimento da economia paulista. Este sistema é inaugurado em 

1531 na área aonde viria a ser a Capitania de São Paulo, com a doação a Martim Afonso de Sousa da 

Capitania de São Vicente.  

 Já os colonos lusitanos que estavam em companhia de Martim Afonso de Sousa não 

encontraram uma terra desocupada. Havia na região, há muito tempo, tribos indígenas de línguas e 

culturas diversas. O que provocou desde a fundação dos primeiros núcleos de povoamento português 

à beira-mar até os princípios do século XX uma árdua e tenaz disputa entre os primitivos donos da terra 

                                                           
169 PRADO Júnior, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 31. 
170 BRUNO, Ernani Silva. Esboço da História do Povoamento de São Paulo. IN: BRUNO, Ernani Silva (Org.) São 
Paulo; terra e povo. Porto Alegre: Editora Globo. p. 1.  
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e as levas de povoadores e imigrantes que, durante os três séculos e meio, vieram ocupar palmo a 

palmo e em ritmo crescente o território indígena, combatendo-os.171 Todavia, segundo Schaden, 

 
 

Embora de há muito extintas – parte pelo extermínio violento, parte pela 
progressiva absorção biológica – cumpre não subestimar a importância que nas 
origens paulistas coube às populações de estirpe Tupí, em especial ao contingente 
Tupinikín. Não fôssem elas, o português, apesar de sua extraordinária maleabilidade 
cultural, dificilmente teria desenvolvido aqui no sul a fôrça de expansão e de domínio 
que veio caracterizar os paulistas, no movimento das bandeiras e fora dêle. Tal se 
tornou possível através de um duplo cruzamento: na esfera biológica e na cultural.172 

 
O idioma falado pelos primeiros habitantes de Piratininga – o Tupi ou ―língua brasílica‖, foi 

herança da cultura indígena o que mais se conservou na sociedade paulista.173 

 Evidentemente que as etapas da formação do território paulista variou, seja através dos 

condicionamentos econômicos, seja a partir das questões políticas que orientaram a ocupação de toda 

essa extensão territorial, ocupando-se em escala maior determinadas áreas do que outras.  

 De acordo com Bruno, ―Deve-se assinalar ainda que – excetuando-se a zona costeira – essa 

ocupação ocorreu em forma de leque aberto em tôrno de São Paulo de Piratininga – leque cujas 

varetas fôssem se alongando em várias direções. [...]‖.174 

O litoral se consistiu no primeiro esboço de ocupação paulista. Já nos primeiros decênios do 

século XVI, homens como Mestre Cosme, Francisco Chaves, Antônio Rodrigues, Duarte Perez, 

Gonçalo da Costa e João Ramalho, já transitavam pela região, compreendida entre a Ilha de Santo 

Amaro até Cananéia, tendo como núcleo de maior adensamento populacional São Vicente, população 

que teria sido fundada entre 1510 e 1516.175  

 A relação destes primeiros homens brancos do litoral com os primitivos habitantes propiciaria o 

conhecimento do planalto por eles. A expansão territorial realizada por esses primeiros europeus se 

dará, mais rapidamente, a partir de 1532, com a expedição oficial de Martim Affonso de Sousa, que 

revelava o interesse metropolitano do controle dos rios da região vicentina que conduziam ao rio da 

Prata, centro provável de riquezas minerais e de divisa com as terras da Espanha, de acordo com o 

Tratado de Tordesilhas.176 

                                                           
171 SCHADEN, Egon. Os primitivos habitantes do território paulista. Revista de História. São Paulo, v. 5, n. 18, p. 385-406, 
1954. p. 386. 
172 Idem., p. 391-392. 
173 Entretanto, com o propósito de garantir a hegemonia do idioma lusitano, o governo de Portugal, após expulsar 
os jesuítas (1757), proibiu o uso da língua geral, impondo o uso da portuguesa. 
174 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p. 1. 
175 Estas informações foram em grande parte retiradas do trabalho Esboço da História do Povoamento de São Paulo 
de Ernani Silva Bruno. 
176 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p. 2. 
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  Ainda durante o século XVI, seria dado o primeiro impulso para a conquista da área na zona 

de serra acima. Colaboraram significativamente para esse processo os jesuítas que conseguiram 

estabelecer um contato mais íntimo com os nativos da terra.  

 São Paulo de Piratininga, constituída a partir de 1554, em torno da casa de conversão de 

índios, estabelecida pelos jesuítas, foi o primeiro núcleo estável e duradouro do planalto.  

 De acordo com as observações de Ernani Bruno,  

 
 

A posse plena dêsse campo de Piratininga permitiu em seguida o 
estabelecimento de alguns aldeamentos de indígenas administrados pelos Jesuítas 
(Pinheiros, Santo Amaro, São Miguel, Itaquaquecetuba) e a expansão de alguns 
povoadores brancos que penetrando pelo interior das terras, no sentido do curso do 
Rio Anhembi ou Tietê, edificaram as palhoças que – cêrca de 1580 – foram o núcleo 
do povoado de Santana do Parnaíba. É de supor que as áreas de serra acima – por 
suas condições geográficas e de clima – tenham representado atrativo maior, que as 
da baixada marinha, para os muitos povoadores portugueses ou de origem lusa [...] 
pois ofereciam melhores possibilidades para determinadas culturas (sobretudo do 
trigo e das frutas de clima temperado) e para a criação, pela fartura de pastos.177 

  
 
 São Paulo será um ponto de articulação de várias regiões.  Segundo Caio Prado, 

 
 

[...] A colonização do território paulista se desenvolve por estrias que 
acompanham as vias de comunicação que levam do litoral para o interior do 
continente: para Minas Gerais, através das gargantas da Mantiqueira; para Goiás, 
pelas planuras que bordam a ocidente o maciço central brasileiro; para Mato 
Grosso, pelo vale do Tietê, aproveitando o curso dele; para o Sul, pelos campos que 
se alargam até o Prata.178 

  

 De 1580 a 1640, fase caracterizada pelo bandeirantismo de apresamento, foi um período que 

podemos denominá-lo de um período de dispersão, que se configurou na busca de bugres para o 

trabalho nas roças ou para serem vendidos para outras capitanias. A busca por territórios distantes, 

nesta época, fora facilitada pela subordinação da Coroa portuguesa à da Espanha (União Ibérica), e 

por consequência deste fato, num relativo afrouxamento da preocupação das fronteiras estabelecidas 

pelo Tratado de Tordesilhas entre as duas Coroas.    

 Todavia, se o bandeirantismo não consistiu em um movimento povoador, no sentido da 

ocupação imediata de novos territórios, ele será responsável por traçar caminhos e de descobrir novas 

terras que mais tarde seriam ocupadas, ao mesmo tempo em que serão incorporados novos 

contingentes indígenas no processo de povoamento da capitania. 

                                                           
177 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p. 5. 
178 PRADO Júnior, Caio. Op. cit. p. 67.  
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 A ocupação populacional realizada entre o final do século XVIII e as duas primeiras décadas do 

século XIX, revela a extrema vitalidade da gente vicentina nesse processo de ocupação, sobretudo, de 

maneira estável. As áreas contempladas por esse desenvolvimento são a do vale do Paraíba, ao longo 

do Caminho de Goiás, na bacia do Tietê e à margem da estrada do Sul.179   

 Esta ocupação de seu território ocorreu através do crescimento vegetativo e também pelo 

acréscimo de pessoas que deixavam as áreas mineradoras, devido à decadência das mesmas e das 

situações provocadas pela transferência da capital portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro, em 

1763. 

 Segundo a análise de Caio Prado Júnior, é a cana-de-açúcar que vai fazer renascer a 

prosperidade da região entre os rios Moji, Piracicaba e Tietê, grosseiramente o quadrilátero 

compreendido entre as vilas de Mojiguaçu, Jundiaí, Porto Feliz e Piracicaba , esta ainda simples 

freguesia.180 

 Vários povoados tiveram sua origem neste período, nas zonas de Atibaia e ao longo do 

Caminho de Goiás, áreas que se fundiram nessa etapa da formação paulista, pela unificação das duas 

primitivas ―estrias‖ de povoamento, dentre eles: Piracaia, Amparo, Serra Negra, São João da Boa Vista, 

Casa Branca, Cajuru, Batatais, Franca, Ituverava – alguns assinalando já a expansão do povoamento 

do vale do Mogi-Guaçu para o vale do Rio Grande.181 

 Cabe ressaltar que fora do vale do Paraíba ou do Tietê, se formaram, nessa época, outras 

áreas de povoamento, contudo, revelando um número bem mais modesto de habitantes. Revelando 

que até os dois primeiros decênios do século XIX, o território de São Paulo já se encontrava ocupado 

efetivamente, segundo Ernani Bruno, 

 
 
  [...] até a uma linha que passasse, a partir do norte, pelas povoações de 
Ituverava, Franca, Batatais, Araraquara, Botucatu, Tatuí, Itapetininga, Faxina, Apiaí 
e Iporanga – embora houvesse a oeste dessa linha, sesmeiros e posseiros esparsos 
em um ou outro ponto de suas terras.182 

  

 Entre 1822 e 1888, época de desenvolvimento da cultura cafeeira em várias regiões da 

província paulista, percebemos duas circunstâncias que agiram no sentido de intensificar a população, 

não apenas no adensamento populacional das áreas já pioneiramente ocupadas, como também na 

ocupação de novas áreas no sentido do oeste.  A primeira circunstância seria a influência que o 

contingente populacional dos moradores do sul de Minas, a partir de 1830, exercera nas áreas 

                                                           
179 Idem., 10 -11. 
180 PRADO Júnior, Caio. Op. cit. p. 81.  
181 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p. 11. 
182 Idem., p. 12. 
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pioneiras do ocidente paulista com o objetivo de estabelecer fazendas de criação de gado, e a outra, a 

expansão cafeeira, do início do século XIX que seguiria o percurso do vale do Paraíba em direção ao 

oeste paulista, região que pelo rápido desenvolvimento vai atrair lavradores e absorverá uma grande 

massa cativa vinda de várias localidades, dentre elas, da Bahia e do norte do país.183 

 A expansão da cafeicultura, sem dúvida nenhuma, teria sido o principal fator que mais 

colaborou neste período para a ampliação e o adensamento da região do vale do Paraíba e do 

Paraitinga. Região que conseguiu atrair inúmeras famílias mineiras, juntamente com seus agregados e 

escravos, antes dedicados à exploração do ouro. Entretanto, nesta região, principalmente mais ao 

norte, próximo a Bananal, nota-se que a partir de 1860 inicia-se uma emigração populacional para o 

oeste da província, provocada principalmente pelo esgotamento do solo e pela consequente diminuição 

da produção cafeeira. 

O adensamento populacional em outra região de fronteira com Minas – aquela que começara 

com a expansão de Mogi-Mirim para Franca – resultou, segundo Ernani Bruno,  

 
 

[...] da atividade de lavradores, de criadores e – a partir de meados do século 
– também de garimpeiros em terrenos adjacentes aos ribeirões Santa Bárbara, 
Sapucaí Mirim e Canoas. Desta fase é a origem das povoações de Canoas, 
Patrocínio do Sapucaí, Itapira, Mococa, São Simão, Igarapava, Espírito Santo do 
Pinhal, Ribeirão Prêto, Jaboticabal, Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga, 
Descalvado, São José do Rio Pardo, Sertãozinho, Palmeiras e Tambaú – além de 
Barretos, que já assinalava o avanço sensível do povoamento – na faixa norte do 
território paulista – para o oeste.184 

  

 Nesta mesma época, na zona central de São Paulo, banhadas pelo rio Tietê e seus afluentes, 

e num processo quase que exclusivamente da procura de terras virgens para o desenvolvimento dos 

cafezais surgem às povoações de Americana, Limeira, Rio Claro, Itirapina, São Carlos, Brotas, Dois 

Córregos, Jaú, Lençóis, Bariri, Ibitinga e Itápolis. 

 A região do vale do Ribeira, foi a região que menos se desenvolveu, comparada a estas áreas 

contempladas pela cultura cafeeira e de criação de gado, chegando algumas localidades, como Apiaí, 

povoamento antigo da região, revelar claramente uma decadência, fruto do processo de declínio da 

produção aurífera. 

 Portanto, em meados de 1888, as sedes dos municípios mais distantes da costa em território 

paulista estavam localizadas entre os rios Grande e Pardo (Orlândia, Ituverava e Igarapava), entre o 

                                                           
183 Idem., p. 12-13  
184 Idem., p. 13 
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Pardo-Mogi-Guaçu e o Tietê (Araraquara, Jaboticabal e Barretos) e entre a bacia do Tietê e a do 

Paranapanema (Campos Novos, Santa Cruz do Rio Pardo e Lençóis).185 

 Este seria um pequeno esboço da ocupação da Capitania e da Província de São Paulo, 

ocorrido desde o processo de chegada e de fixação dos primeiros desbravadores, do litoral de São 

Paulo até o chamado Sertão Desconhecido, movimentos demográficos extremamente complexos, 

dentre outros fatores, por se tratarem de áreas virgens e, muitas vezes, de difícil acesso e adaptação. 

 
 
2.2 – Um esboço da economia em São Paulo 1530 a 1888 

 

 Como já fora descrito anteriormente, os primeiros movimentos no sentido de se desenvolver a 

região que seria o Estado de São Paulo, estariam ligados ao plano geral de colonização traçado pela 

metrópole portuguesa através do sistema de capitanias hereditárias, iniciado a partir de 1530 com base 

no desenvolvimento de atividades econômicas estáveis e que se integrassem à organização dos 

padrões econômicos europeus. 

 De acordo com Caio Prado Júnior, a economia colonial irá se subordinar inteiramente a garantir 

os gêneros tropicais ou minerais ao mercado europeu.186Com a agricultura sendo o nervo econômico 

da civilização e, numa palavra, é na agricultura que se assentou a ocupação e a exploração da maior e 

melhor parte do território brasileiro. 187 

 A agricultura, baseada fundamentalmente na grande propriedade voltada para a monocultura e 

trabalhada por escravos, constituiu-se, portanto, o grande eixo da colonização. Podemos perceber logo 

de imediato a preferência dos donatários no preparo do açúcar. 

 A primeira experiência nesse setor será a produção açucareira já na Capitania de São Vicente. 

Este tipo de atividade econômica, voltada para uma produção em grande escala e com valor comercial 

bastante atrativo, seduzia o proprietário a concentrar exclusivamente todos os seus recursos na 

obtenção deste produto, fazendo com que o engenho, uma organização complexa e dispendiosa, 

produzisse apenas açúcar, sendo abastecido de outros gêneros alimentícios pela economia de 

subsistência, incipiente  no planalto e através da importação de alimentos e produtos manufaturados da 

metrópole. 

 A forma de trabalho utilizado neste tipo de atividade foi a mão-de-obra escrava. Inicialmente a 

exploração econômica dos engenhos de açúcar foi a partir do trabalho escravo do indígena. Contudo, é 

                                                           
185 Idem., p. 14. 
186 PRADO Júnior, Caio. Op. cit. p. 119. 
187 Idem., p. 130. 
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atribuída a Martim Afonso de Sousa a importação dos primeiros escravos africanos, no entanto, 

reduzidos numericamente em todo o Brasil, antes da criação dos governos gerais. 

 Entretanto, esta fase açucareira paulista registra uma curta duração, segundo Ernani Bruno, 

―[...] Em 1587 registravam-se apenas quatro ou cinco engenhos na Capitania de São Vicente, mas seus 

melhores dias já haviam passado [...]‖. 188 Faltavam produtos na região como tecidos e outras 

mercadorias, além de gado e outros mantimentos para a sobrevivência dos habitantes do local. Em 

meados de 1630 o número de engenhos se reduziu ainda mais, consagrando definitivamente a 

decadência. Ainda de acordo com Ernani Bruno,  

 
 

O centro de atividade da economia açucareira, na parte meridional da 
colônia, originariamente localizado em São Vicente, transferira-se para o Rio de 
Janeiro, onde florescia como atividade de importância, da qual participavam o 
governador da capitania e até moradores do planalto paulista. 189 

 

  Durante o século XVIII existem registro de tráfego de muares, o que proporcionava uma 

parcela ponderável das rendas da capitania, apesar de ser um período considerado de decadência 

econômica.  

 A partir do último quartel do século XVIII, de acordo com Ernani Bruno, 

 
 

[...] a Capitania de São Paulo passa a participar como outras áreas do Brasil, 
de um surto de prosperidade. O esgotamento das minas, evidente desde 1770, 
possibilitou o reflorescimento da atividade para exportação ligada ao cultivo do solo, 
o que também significava o retôrno ao tipo tradicional de exploração, 
essencialmente agrária, o qual, como já assinalamos, constituiu a característica 
fundamental de desenvolvimento da área paulista, até época recente. 190 

 
  

Este revigorar da economia da capitania e depois da província estaria ligado a intensificação do 

plantio da cana-de-açúcar e do início da cultura do café, que juntamente formariam a base da 

economia de São Paulo até o início do século XIX.  

 Os canaviais, a partir do final XVIII, se alastravam por vastos territórios paulistas, ocupando o 

que antes era mata virgem. Itu, famoso por suas terras de cor escura ―preta‖, desponta como município 

pioneiro entre aqueles municípios produtores de açúcar.  

                                                           
188 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p. 22. 
189 Idem., Ibidem, p. 22; 
190 Idem., p. 28. 
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 Campinas, na metade do século XIX, se despontava como maior centro exportador de açúcar 

da província de São Paulo, também se pode perceber o preparo do produto nos arredores de São 

Paulo, mas sem muita importância em relação ao volume produzido. 

 Ainda em relação ao advento da cana-de-açúcar na província, Ernani Bruno tece os seguintes 

comentários: 

 

A expansão da nova cultura se fizera, ao que parece, tumultuosamente, ao 
sabor das posses e das ocupações das terras devolutas, as quais precederam 
quase sempre a sesmaria, ainda que sòmente esta lhes desse, tanto, quanto a 
compra, a legitimidade de natureza legal. [...] As limitações à expansão da economia 
açucareira deveriam se encontrar sobretudo com referência à mão-de-obra e ao 
capital técnico e financeiro, dado o número pequeno de escravos, a rusticidade e o 
caráter primitivo dos engenhos na vaga desbravadora. Tratava-se de simples 
engenhocas, como registraram os documentos, com precário equipamento agrícola, 
reduzido ao machado, à foice e à enxada, com predominância do animal para a 
fôrça motriz. Desconhecia-se o uso do arado. O canavial avançava com as clareiras, 
pois a terra esgotava depressa, em razão dos métodos primitivos de cultivo, 
caracterizado pela destruição da mata, pela queimada e pela ausência de adubação. 
[...] 191 

 
  

Mesmo diante de inúmeras restrições abordadas na citação acima, a economia canavieira 

paulista do final do século XVIII e início do século XIX acaba por se distinguir daquela iniciada no 

século XVI, principalmente em relação a estrutura e em relação a ausência do caráter monocultor. 

Nesta nova fase de expansão açucareira pelo interior da província paulista os engenhos de açúcar se 

desenvolveram enquanto empresa de produção, associando o plantio e o preparo do açúcar com a 

cultura de vários gêneros alimentícios, dentre eles, milho, feijão mandioca e a criação de animais. Esta 

produção de gêneros alimentares visava o abastecimento das próprias necessidades internas da 

empresa açucareira. E também há de se ressaltar que a produção do açúcar paulista trouxe uma 

importância econômica para as terras do planalto. 

 O momento de grande esplendor da manufatura açucareira paulista se deu próximo aos anos 

de 1846 e 1847, com uma exportação média de 149 387 sacas do produto. É com a cana-de-açúcar, 

portanto, que são Paulo será reintegrado ao mercado de exportação de produtos tropicais. As rotas, 

antes utilizadas pelos bandeirantes e o Caminho do Mar acabaram se transformando em importantes 

rotas do açúcar. 192 

 Porém, por volta de 1860 São Paulo deixa de exportar o açúcar, e o produto acaba subsistindo 

apenas em regiões mais favoráveis como Tietê, Itu e Piracicaba. Assim mesmo, nesta última localidade 

                                                           
191 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p. 30. 
192 Idem., p. 31. 
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é possível perceber já a incidência da lavoura cafeeira. E em 1867 o açúcar não apenas deixaria de ser 

exportado como passaria a ser importado. 193 

 Apesar da diminuição da produção açucareira paulista, a ponto da província precisar importar o 

produto, Suely Queiroz nos chama a atenção para a importância que este ciclo trouxe para São Paulo,  

 
Transformando Santos no porto exportador mais considerável da Província, 

foi um elemento grandemente propulsor da demografia paulista, podendo-se ainda 
afirmar, sem exagero, ter sido o responsável pela introdução em larga escala do 
braço negro em São Paulo. 194 

 

 A partir da década de 40 dos oitocentos, as plantações de café indicavam nitidamente os novos 

caminhos que seriam percorridos pela economia paulista. Nesta época figuravam também as colheitas 

de algodão, fumo, milhos, mandioca e de cereais, mas nada comparado a grande cultura do café, que 

arrebanhava praticamente todos os braços disponíveis e todo o capital. 

 Entre 1836 a 1854, aproximadamente treze municípios paulistas possuíam uma produção 

superior a cem mil arrobas. Essas localidades estavam justamente na região de Bananal, Taubaté e 

Pindamonhangaba, no vale do Paraíba. 195  

 Entretanto, a expansão da cafeicultura paulista nas décadas iniciais foi muito mais lenta e 

modesta em relação aos aspectos materiais, se comparada com o desenvolvimento fluminense do 

mesmo período, ou mesmo com o que atingiu posteriormente em solos paulistas. Segundo Ernani 

Bruno isto se explica pela carência de capitais dos lavradores do vale do Paraíba paulista. 196 Porém, a 

região seria a pioneira na província até meados de 1860. 

 Não demoraria muito para que os cafezais chegassem à região centro-oeste, suplantando a 

produção do vale, destacando-se em particular a cidade de Campinas, grande centro de difusão da 

nova cultura. 

 Com o passar do tempo, a rubiácea alcançaria a partir da década de 1850 as regiões, 

conhecidas como Mogiana e Paulista, que até bem pouco tempo eram sertão. É a ―fome‖ por terras 

virgens que continuaria incorporando novas áreas de cultivo. 

 As experiências iniciais com a cultura do café na região denominada atualmente de Nordeste 

Paulista tiveram início ainda na primeira metade do século XIX, quando ainda os ocupantes da região 

eram em pequeno número e as atividades preponderantes eram a criação de gado e a agricultura de 

subsistência.  

                                                           
193 QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Op. cit. p. 23.  
194 Idem., p. 24. 
195 Idem., Ibidem, p. 24. 
196 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p.32. 
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 Segundo Lopes, ―O avanço do café continuou até que na década de 1860 o cafeeiro alcançou 

a região entre os rios Pardo e Mogi-Guaçu, onde uma localidade desde cedo despontou como grande 

produtora: Ribeirão Preto.[...]‖. 197 

 Próximo ao término da escravidão (1888), toda a zona da Araraquarense já se encontrava 

tomada pelo café, as terras disponíveis e férteis da Paulista e da Mogiana, também estavam em 

vertiginosa progressão, assim como, na região da Sorocabana que ensaiava seus primeiros passos na 

cultura da rubiácea. Entretanto, esta fase também demonstra uma certa queda na produção do vale do 

Paraíba, provavelmente devido ao desgaste do solo.198  

Ainda de acordo com os dados levantados por Ernani Bruno,  

 
  

[...] Os maiores centros cafeeiros, situavam-se [...] além de Mococa, nas 
enormes manchas de terra roxa banhadas pelos Rios Pardo e Mogi-Guaçu. Aí, já 
em 1877, haviam sido reveladas as excepcionais terras roxas de Ribeirão Prêto. Em 
tôrno dêsse centro mundialmente famoso como produtor do melhor café do País, 
vicejavam 110 milhões de cafeeiros em plenitude de produção (70 arrôbas por mil 
pés em Ribeirão Prêto). À esquerda do Mogi-Guaçu, na enorme área da qual faziam 
parte, entre outros, os ricos municípios de Araraquara e Jaboticabal concentravam-
se cêrca de 100 milhoes de cafeeiros, cuja produtividade, em geral, se comparava 
às mais elevadas (60 arrôbas por mil pés, com o máximo de 98 arrôbas em São 
José do Rio Prêto) [...]. 199 

 

 Vários fatores são responsáveis por essa grande expansão cafeeira a partir de 1850 em terras 

paulistas. Antes de tudo, essa região possuía a seu favor condições naturais extremamente favoráveis 

ao desenvolvimento da rubiácea como, o solo (roxo) e ainda disponível em grandes áreas e o clima. 

Outro fator que facilitou o desenvolvimento exponencial do café na região foi o significativo aumento do 

consumo do produto na Europa e nos Estado Unidos. 

 Um dos grandes problemas, no entanto, para a expansão cafeeira nessa região de São Paulo, 

seria em relação a disponibilidade de mão-de-obra, pois havia uma necessidade muito grande de cada 

vez mais e mais braços para o desenvolvimento da cultura. Todavia, este problema de certa forma foi 

solucionado pelo deslocamento de cativos das regiões do Norte e Nordeste e até mesmo de parte da 

região de São Paulo, onde a cultura já demonstrava claro declínio, existem também alguns relatos que 

dão conta também de trabalho de alguns trabalhadores livres, além da importante colaboração da mão-

de-obra estrangeira que aos poucos estava se desenvolvendo em São Paulo.  

                                                           
197 LOPES, Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. p. 15. 
198 BRUNO, Ernani Silva. Op. cit. p.33. 
199 Idem., p. 33-34. 
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 Outro problema que poderia atrapalhar o rápido desenvolvimento do café na região do Oeste 

Novo era a questão do transporte, realizado inicialmente por animais, um tipo de transporte demorado 

e arriscado, pelos acidentes frequentes, com perda da carga e dos animais. A continuidade do volume 

das exportações dependia da superação da fase do transporte animal. Esta superação do antigo 

transporte fora realizado no início da segunda metade do século XIX, quando se iniciaram as 

construções das ferrovias que cortariam São Paulo.  

 O trecho a seguir mostra-nos um pouco da evolução ferroviária em São Paulo a partir da 

segunda metade do século XIX e que muito colaborou para a continuidade de desenvolvimento da 

economia paulista assentada na produção cafeeira: 

 
 

[...] Primeiramente (1867) foi assegurada a ligação ferroviária com o pôrto de 
Santos (São Paulo Railway). Em 1868, os fazendeiros interessados formaram a 
Companhia Paulista das Estradas de Ferro, cujos os trilhos alcançavam Campinas 
em 1872. A Companhia Mogiana, fundada no mesmo ano, foi a primeira grande 
artéria de penetração; seguindo o caminho tradicional de Goiás alcançou Ribeirão 
Prêto em 1883. A Companhia Paulista atingiu em 1892 o Município de Jaboticabal e 
em 1889 a estrada de ferro Sorocabana chegava a Botucatu. O desenvolvimento da 
rêde ferroviária foi comandado pelos interêsses do café. [...] A capital da Província, 
começou a adquirir depois de 1870 uma nova paisagem, com seus primeiros bairros 
e avenidas residenciais, como projeção dos capitais acumulados no café [...] À base 
da economia cafeeira, formara-se uma classe empresarial, reduzida em número, 
mas financeiramente muito potente, que reuniu em suas mãos os interêsses da 
produção e do comércio do café. [...] A economia cafeeira provocara um 
desenvolvimento profundo na área paulista: havia transformado São Paulo na mais 
opulenta região do País, levando-o à liderança política no quadro nacional.200 

 

 Com a melhoria no sistema de transporte, houve um crescimento importante da safra paulista 

em todas as regiões atendidas pela ferrovia.201 

 Apesar de tudo que foi escrito até agora se tratar apenas de um esboço da economia paulista 

entre 1530 e 1888, esperamos que a organização desses dados de algumas regiões ao longo do 

período proposto tenha contribuído para percebermos a dinâmica e a importância desse processo 

econômico de São Paulo. 

 
 

                                                           
200 Idem p. 35-36. 
201 Segundo Luciana Suarez Lopes apresentando os dados de Milliet, entre 1854 e 1886 mostra que a produção 
passou de 3.534.256 arrobas para 10.374.350, praticamente triplicando o volume anterior. Enquanto a produção da 
zona Norte apresentava sinais de enfraquecimento, a produção das regiões Central, Mogiana e Paulista aumentava 
significativamente. A produção da região Central passou de 491.397 para 3.008.350 arrobas; a produção da Mogiana 
passou de 81.750 para 2.262.599 arrobas; e a produção da Paulista passou de 223.470 para 2.458.134 arrobas. 
LOPES, Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão Preto, 
1849-1900. 2005. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. p. 27. 
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2.3 – Os “entrantes” mineiros e a formação do Arraial de São Sebastião do Ribeirão Preto 

 

 O povoamento da área ocupada atualmente pelo município de Ribeirão Preto, teve seu início 

ainda no despertar do século XIX (1834), com a luta da posse da terra envolvendo duas famílias: os 

Dias Campos e os Reis Araújo.202 

 Contudo, antes de ser estudada a origem de Ribeirão Preto, é necessário analisar as linhas 

gerais que possibilitaram a ocupação do denominado Oeste Paulista. A ocupação deste Sertão paulista 

teve início no final do setecentos com os desbravadores mineiros, criadores de gado e agricultores em 

busca de terras livres para se estabelecerem. O fluxo populacional que se deslocou principalmente do 

sul de Minas para a região entre os rios Pardo e Mojiguaçu, a partir de transformações ocorridas na 

economia de transição (mineração/cafeicultura). 

  O processo migratório para a região tem seu início com a decadência da mineração. 

Entretanto, a expansão mineira não foi apenas realizada a partir de uma base territorial, ela também é 

expressão da expansão de um modelo econômico típico: uma economia de mercado interno, 

assentada às novas circunstâncias e, sobretudo, as necessidades impostas pelo esgotamento do eixo 

minerador.203 Ou seja, a população que até o final do século XVIII, estava concentrada nas áreas 

mineradoras, iniciam um movimento de dispersão, na busca de atividades econômicas que possam lhe 

garantir a sobrevivência. Esta população passa a se dedicar à agricultura e a criação de gado, 

atividades que coexistiam com a mineração. O deslocamento populacional inicial foi dentro da própria 

província mineira, todavia, o esgotamento destas terras fez com que se iniciasse a ocupação da 

província de São Paulo.  

 As duas frentes de expansão, a de Minas Gerais e a de São Paulo, tinham como prioridade a 

economia de subsistência e o comércio dos excedentes, tendo em vista o isolamento e as dificuldades 

de transporte para o desenvolvimento do comércio.  

A necessidade da sobrevivência levou os habitantes de São Paulo a partir do século XVIII a se 

deslocarem para a região conhecida como o Sertão Desconhecido. O processo de ocupação 

promovido marcou significativamente o interior de São Paulo. Nos arredores do caminho foram 

estabelecidos diversos sítios e  pousos, a fim de garantir apoio aos viajantes. Contudo, muitos desses 

pousos acabaram se transformando em núcleos populacionais, seguidos de arraiais, freguesias e vilas. 

Os viajantes deste caminho saíam principalmente à procura de índios e de metais preciosos. A 

                                                           
202 Sobre as famílias Dias Campos e Reis Araújo, conferir o artigo de José Antônio Lages sobre a saga das famílias 
pioneiras em Ribeirão Preto. 
203 LAGES, José Antônio. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do Retiro – o povoamento da região pelos entrantes mineiros 
na primeira metade do século XIX. Ribeirão Preto: VGA Editora Gráfica, 1996. p. 14. 
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descoberta de ouro em Goiás fez intensificar o tráfego neste caminho, fazendo com que o número de 

pedidos de sesmarias também aumentasse.204 

Contudo, se os registros do povoamento inicial dessa região, assinalam o oitocentos, há 

indícios que seu desenvolvimento já existia desde antes da abertura do Caminho de Goiás, por 

Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera II, na segunda metade do século XVIII. Portanto, 

Bartolomeu Bueno da Silva, teria apenas tornado oficial esta via, além de mais conhecida. 

De acordo com a documentação sobre o povoamento ao longo do Caminho de Goiás, Lages 

revela que: 

 

Muitos documentos deixam claro o povoamento ao longo do Caminho dos 
Goiases antes da expedição de Anhanguera. Documentos já do século XVI fazem 
referência à região, mas de modo difuso, disperso, sem muitas vezes uma coerência 
geográfica e cronológica.205 

 

 Os viajantes do Caminho dos Goiases buscavam transitar sempre nas áreas mais elevadas, de 

preferência naquelas onde se localizavam às cabeceiras dos ribeirões, até porque isso facilitaria a 

travessia. O traçado seguido corria rente a linha de fronteira que mais adiante formaria a capitania de 

Minas Gerais. O transcurso do Caminho era facilitado por uma topografia que praticamente não 

oferecia nenhum grande obstáculo, com as altitudes não ultrapassando os 700 metros, exceção feita 

para a região entre o Sapucaí e o Rio Grande, que chegavam a atingir aproximadamente 1000 

metros.206 

 O Caminho de Goiás, constituiu o eixo em torno do qual foram concedidas 67 sesmarias entre 

os anos de 1727 e 1736. Constituiu a razão da existência e da sobrevivência das primeiras populações 

que se fixaram no Sertão Desconhecido.207 

Cabe salientar ainda que o Caminho acabava por facilitar além do comércio, a penetração da 

administração e da justiça. 

No entanto, a região entre os rios Pardo e Mojiguaçu, só seria efetivamente ocupada e 

povoada por esses ―entrantes‖ a partir do início do século XIX, sendo que a vila de Mojiguaçu teria 

                                                           
204 A Estrada dos Goiases começava em Mojimirim e ia até o Rio Grande. Na Província de Minas Gerais continuava 
com outro nome. Além de Casa Branca, eram pousos desta estrada: Anhumas, Oriçanga, Cercado (I), Itaqui, 
Taquarantã, Itupeva, Jaquaramirim, Cocais, Pissarão, Capão, Ribeirão, Estiva, Tambaú, Paciência (I), Pederneiras, 
Cercado (II), Rio Pardo, Cubatão (Cajuru), Rafael, Araraquara, Batatais, Paciência (II), Santa Bárbara, Bagres 
(Franca), Salgado, José Reis, Vieiras, Monjolinho, Calção de Couro, Rio das Pedras e Rio Grande. Idem., p. 39. 
205 Idem., p. 20. 
206 Idem., p. 21. 
207 Idem. p. 24 
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permanecido até este período como o último núcleo de povoamento, boca do ―Sertão Desconhecido‖, 

como a região era denominada nos mapas do século XVIII.208 

Segundo as observações feitas por Lopes, em relação ao caminho realizado pelos entrantes na 

região podemos constatar que,  

 
 
Os mineiros do sul da Província de Minas Gerais começaram a ocupação 

da região paulista de Mogi Guaçu. Já os mineiros do oeste e da região central 
começaram a entrar em território paulista através da região de Franca. Com a 
descoberta de ouro no Rio Pardo, o fluxo de entrantes aumentou, formando então o 
núcleo populacional de Caconde. A ocupação então, começa a se dirigir para o 
oeste de São Paulo, região de São Simão e Ribeirão Preto.209 

 

 Este avanço para a região do Oeste Paulista seguia por duas frentes. A mais antiga, composta 

de pessoas que partiam do sul de Minas Gerais, estabelecendo os núcleos de Mogi Guaçu, Mogi Mirim 

e Caconde, estendendo esta  ocupação aos núcleos de Casa Branca, São Simão e Cajuru. E a 

segunda frente adentrando a província de São Paulo mais ao norte, algum tempo depois do início do 

fluxo da primeira, estabelecendo os núcleos de Franca e Batatais. É possível notar que a ocupação 

realizada pelas duas frentes converge para a região de Ribeirão Preto. 

 O quadro a seguir nos dá uma ideia da evolução da formação destes núcleos populacionais no 

antigo Sertão. 

 

Quadro 2.1 – Os núcleos de povoamento no antigo Sertão 

MUNICÍPIO 
PRIMEIRA 

DENOMINAÇÃO 

ANO DE FORMAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO 

DATA DA FORMAÇÃO DA 

FREGUESIA 

Mogi Guaçu Moji do Campo - 1729 

Mogi Mirim Mojimirim - 1751 

Caconde 
N.S. Conceição 

Bom Sucesso 
1822 

1775 (Criação) 

1820 (Reativação) 

Franca Bagres 1805 1805 

Casa Branca Casa Branca 1814 1815 

Batatais Batataes 1814 1825 

São Simão São Simão 1835 1842 

                                                           
208 Idem. p. 17. 
209 PINTO, Luciana Suarez Galvão. Ribeirão Preto – A dinâmica da economia cafeeira de 1870 a 1930. 2000. 
Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Ciências de Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 
2000. p. 38. 
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Cajuru Cubatão 1821 1846 

Ribeirão Preto 
São Sebastião do 

Ribeirão Preto 
1856 1870 

 
Fonte: LAGES, José Antônio. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do Retiro – o povoamento da região pelos entrantes 
mineiros na primeira metade do século XIX. Ribeirão Preto: VGA Editora Gráfica, 1996. p. 135. 

  

 Evidências apontam que os primeiros habitantes da região de Ribeirão Preto teriam chegado 

pela via mais antiga, aquela composta por pessoas que tinham saído do sul de Minas, num 

prolongamento da ocupação realizada a partir de Mogi Guaçu e Mirim. Tendo como referência principal 

Mogi Guaçu, esta ocupação teria seguido para a direção norte com o estabelecimento de Casa Branca, 

um pouso da Estrada dos Goiases. A partir de Casa Branca, a ocupação teria seguido para São Simão, 

e deste para Ribeirão Preto. O caminho realizado também por mineiros  através de Franca e Batatais 

teria como destino Ribeirão Preto, mas em um número bem mais reduzido do que aquele proveniente 

de Mogi Guaçu e Casa Branca. 210 

  Para o estudo de Ribeirão Preto, deve-se ter o núcleo de São Simão, principalmente a fazenda 

Rio Pardo, como ponto de partida para o surgimento do arraial de São Sebastião do Ribeirão Preto, 

ocorrido em 1856. 

 Os moradores de São Simão estavam divididos, de acordo com o senso populacional de 1835 

em seis quarteirões, áreas de terras ao redor de seis importantes ribeirões, localizados entre os rios 

Mogi Guaçu e Pardo.211 

 No início do século XIX, a população que daria origem a Ribeirão Preto encontrava-se 

espalhada nas regiões norte e noroeste de São Simão. A formação do patrimônio de São Sebastião, 

iniciado na década de 1840, seria o primeiro passo efetivo para a concretização do núcleo 

populacional. 

 
 
2.3.1 – A disputa pela posse das terras e a formação do patrimônio de São Sebastião do 

Ribeirão Preto 

 

 A formação da futura vila de Ribeirão Preto foi um capítulo repleto de disputas pela posse 

dessas terras. Duas famílias disputaram judicialmente o direito da regularização das terras. 

 A fazenda Rio Pardo, pertencente a vila de São Simão e com uma extensão de 

aproximadamente 13.262 alqueires, foi apossada por José Dias Campos, ainda segundo embate 

                                                           
210 Idem., p. 39-41. 
211 Para maiores detalhes e explicações sobre os quarteirões e sua respectiva população ver Lages., 1996. 



 

154 

 

154 

judiciário, no início do oitocentos. Entretanto, parte da mesma fazenda referida fora apropriada, em 

1832, pela família Reis de Araújo, em especial pelos irmãos Manoel José dos Reis, Vicente José dos 

Reis e Mateus José dos Reis, antigos moradores da fazenda Figueira em São Simão. Iniciava ai uma 

disputa jurídica que duraria vários anos em torno da questão da posse das terras envolvidas. 

 A descoberta de uma Carta Precatória do Juízo Municipal de São José do Mojimirim para o 

Juízo de Franca do Imperador, no Arquivo Municipal de Franca, pelo pesquisador Wanderlei dos 

Santos, deu início a elucidação sobre o problema da questão em Ribeirão Preto. O excerto a seguir da 

obra do Lages, nos oferece elementos importantes para o entendimento sobre a questão fundiária, bem 

como sobre a chegada dos primeiros entrantes e posseiros que a habitaram. 

 
 
Este importante documento, de outubro de 1834 afirma que ―uma sorte de 

terras‖ se achava em disputa judicial entre Hilário Dias Campos, Davi Dias Campos 
e outros com suas respectivas mulheres – todos filhos e genros de José Dias 
Campos e sua mulher Maria Ignácia de Jesus, como autores, contra os réus Manuel 
José dos Reis e sua mulher Maria Felizarda, e por ―concumitância‖, Vicente José 
dos Reis, o Capitão Mateus José dos Reis e suas respectivas mulheres, acusados 
todos de se apossarem, com violência, de terras que os autores já ocupavam 
pacificamente há mais de vinte anos. 212 

 

Esta disputa judicial entre os Dias Campos e os Reis de Araújo, transcorreu durante doze anos 

até 1846, no Juízo Municipal de Mojimirim.213  

Depois de depoimentos de testemunhas, alegações, embargos de sentenças e recorrências, 

finalmente em 05 de abril de 1846, concluiu-se uma conciliação entre as partes. Os Dias Campos 

concordaram em vender o terreno, avaliado por  4.000$000 aos Reis de Araújo.214 

Em 24 de outubro de 1846, o Juízo Municipal de Casa Branca, Judalício Randolfo Figueira de 

Aguiar deu por encerrado o processo, ficando os sucessores dos irmãos Reis como os legítimos 

proprietários da antiga Fazenda Rio Pardo, que durante este longo processo foi desmembrada em: 

Fazenda Pontinha de Ribeirão Preto, com 4.050 alqueires; Fazenda do Laureano, com 2.067 alqueires; 

Fazenda do Retiro, com 4.632 alqueires; Fazenda Barra do Retiro, com 263 alqueires; Fazenda das 

Palmeiras, com 2.250 alqueires e Fazenda Barra do Esgoto. Assim sendo, o ano de 1846 marca o 

início da regularização fundiária de Ribeirão Preto. 

 Em relação aos moradores destas fazendas provenientes da divisão da fazenda Rio Pardo, são 

para Lopes, ―[...] os primeiros habitantes do que viria a se tornar a vila de São Sebastião do Ribeirão 

                                                           
212 LAGES, José Antonio. 1996, Op. cit. p. 150. 
213 Este processo, contendo 264 folhas, pode ser encontrado no Cartório do 1º Ofício de Casa Branca. 
214 O valor pago pelas terras era irrisório, levando-se em questão o tamanho da propriedade, mais de dez mil 
alqueires e, pelo fato de que um terreno com a metade deste, fora avaliado, em 1839, por 9.000$000. Informações 
retiradas de Lages, J. A.. 1996, Op. cit. p. 159. 
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Preto. E foram estes mesmos moradores os primeiros a tentar formar o patrimônio de São 

Sebastião‖.215 (p. 34) 

Em 1845, José Mateus dos Reis, foi quem primeiramente tentou doar uma gleba de terras da 

fazenda das Palmeiras, que havia herdado de seu pai o Capitão Mateus, para a formação do 

patrimônio eclesiástico de São Sebastião.216 Talvez esta tentativa tenha sido feita para que sua família 

pudesse comprovar a posse primitiva de tais terras, o que facilitaria no desenrolar da questão judicial.   

As terras pertencentes à fazenda das Palmeiras foram avaliadas em 40$000. A Igreja, 

entretanto, não aceita a doação, por se tratar de terras cuja posse estava sendo questionada 

juridicamente. 

O processo de doação de terras para a formação do patrimônio de São Sebastião foi retomado 

em 1852, quando foram realizadas novas doações ao santo. Segundo Lopes, ―[...] Tentando apressar o 

processo, os doadores dirigiram-se ao Juiz de Paz de São Simão para que ele lavrasse a escritura da 

doação, mesmo sem a conclusão do processo eclesiástico. [...]‖.217 Acontece que novamente este 

processo não foi aceito, pois alguns doadores não conseguiram comprovar a posse de suas terras e 

também porque as terras não chegavam ao valor mínimo estipulado pela Igreja.218 

 Então, os moradores imbuídos em formar o patrimônio de São Sebastião resolveram adquirir 

uma área localizada em outra fazenda, a Barra do Retiro, para servir exclusivamente a este princípio. A 

divisão da fazenda Barra do Retiro foi oficializada em 19 de junho de 1856, data em que foram lavradas 

as escrituras e demarcado o patrimônio de São Sebastião.219 

Os doadores foram:  

 João Alves da Silva Primo, 30 alqueires; 

 Mariano Pedroso de Almeida, 2 alqueires; 

 José Alves da Silva, 2 alqueires; 

 José Borges da Costa, 9 alqueires; 

 Inácio Bruno da Costa, 9 alqueires; 

     Severiano João da Silva, 12 alqueires.  

                                                           
215 LOPES, Luciana Suarez. 2005., Op. cit. p. 34. 
216 A doação de terras para a formação do patrimônio de um santo era uma tentativa de se conseguir a 
regularização das terras. 
217 LOPES, Luciana Suarez. 2005., Op. cit. p. 36. 
218 O valor mínimo exigido pela Igreja era que as terras formem um patrimônio que valha 120$000 para os 
juizamentos da mesma. 
219 LOPES, Luciana Suarez. 2005., Op. cit. p. 36. 
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Segundo Lages, ―Podemos considerar estes seis doadores os verdadeiros fundadores da 

cidade de Ribeirão Preto, pois as doações foram oficialmente aceitas e regularizadas e, em conjunto, 

constituíram o patrimônio de São Sebastião.‖ 220 

Parece que realmente a legalização dos territórios para a formação do patrimônio eclesiástico 

de São Sebastião tenha sido o maior problema enfrentado pelos habitantes daquelas fazendas.  

A formação do patrimônio de São Sebastião era apenas o primeiro passo para a formação do 

município. Seu desenvolvimento, porém, a partir dos aspectos econômicos, com a chegada da cultura 

cafeeira, a instalação da ferrovia e as relações sociais entre senhores e escravas, importantes para a 

formação da futura vila de Ribeirão Preto, serão tratados no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 LAGES, José Antonio. 1996, Op. cit. p. 217. 
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CAPÍTULO 3 
 

Violência e escravidão: nas trilhas da liberdade 
 
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
A violência dos opressores, que os faz também 

desumanizados, não instaura uma outra vocação — a do 
ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva 
os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez 
menos. E esta luta somente tem sentido quando os 
oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é 
uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos 
opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. 
E ai está a grande tarefa humanista e histórica dos 
oprimidos — libertar-se a si e aos opressores. [...] 

__________________ 
Paulo Freire 
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Depois de analisado o deslocamento dos ―entrantes‖ mineiros, uma verdadeira saga de 

homens e mulheres em busca de novas oportunidades de vida que culminou na chegada dos mesmos 

ao ―Sertão Desconhecido‖ e o processo que levou a concretização do patrimônio eclesiástico de São 

Sebastião do Ribeirão Preto, realizado em 1856, passemos agora a analisar os principais aspectos que 

dariam continuidade para que o arraial se tornasse uma freguesia e, em seguida, uma vila. Neste 

capítulo faremos uma análise do desenvolvimento da população, da economia, e principalmente, das 

relações estabelecidas entre senhores e escravos, a fim de contemplar a proposta inicial do trabalho 

que é entender as formas de ação e resistência da população cativa entre 1850 e 1888. Também 

faremos um diálogo a partir dos resultados obtidos com a análise dos processos para Ribeirão Preto 

sobre a problemática das relações envolvendo os senhores e os escravos com os trabalhos regionais 

mencionados no primeiro capítulo, para tentar estabelecer algumas conexões, tendo em vista algumas 

similaridades ou diferenças entre as localidades abordadas como, o período, a economia e os aspectos 

peculiares ao fim da instituição escravista.   

 
 
3.1 – O desenvolvimento populacional de Ribeirão Preto 

 

 É interessante notar que desde o início de sua formação, a população do arraial de Ribeirão 

Preto já apresentava uma tendência ao crescimento. São diversos fatores que nos permitem fazer tal 

afirmação, dentre eles, o tipo de economia que se desenvolveu prioritariamente na região, uma 

economia pré-cafeeira, por assim dizer, formada por uma maioria de lavradores e principalmente de 

criadores de gado. Estes primeiros ocupantes viviam da lavoura, da criação de subsistência e do 

pequeno comércio garantido pelo excedente da produção. Este tipo de economia parece ter sido 

preponderante para que o município recebesse o café, permitindo a ocupação efetiva do solo e a 

permanência dos moradores, mão-de-obra em potencial. O segundo fator, e talvez o de maior 

relevância para o significativo crescimento populacional teria sido a introdução da cultura cafeeira, 

responsável por atrair uma grande parcela da população que passaria a viver em Ribeirão Preto. A 

chegada dos trilhos da ferrovia, através da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, inaugurada em 

23 de novembro de 1883, foi um outro marco importante, uma decorrência direta do segundo fator. A 

ferrovia foi muito importante para agilizar a distribuição da produção, além de trazer imigrantes e 

escravos para o trabalho nas plantações de café. 
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Na década de 1860, cresceu vertiginosamente a população das fazendas de Ribeirão Preto. 

Em 1874 foi feito um levantamento mais completo sobre a população de Ribeirão Preto e de suas 

ocupações econômicas.221 

 

Quadro 3.1 

Aspecto Geral da População  

(Ribeirão Preto – 1874) 

Critério Características 
População Livre População Cativa Total da 

população 
 

H 

 

M 

 

H + M 

 

H 

 

M 

 

H + M 

Cor 

Brancos 

Pardos 

 Pretos 

Caboclos  

Total 

1.777 1.725 3.502 0 0 0 3502 

491 447 938 89 30 119 1.057 

157 72 229 477 261 738 967 

15 11 26 0 0 0 26 

2.440 2.255 4.695 566 291 857 5.552 

Estado 

Civil 

Casados 

Solteiros 

Viúvos 

Total 

665 656 1.321 81 38 119 1.440 

1.746 1.489 3.235 458 246 704 3.939 

29 110 139 27 7 34 173 

2.440 2.255 4.695 566 291 857 5.552 

Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1872, vol. III. Núcleo de 
Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1998. 

 

 Este primeiro censo realizado nos revela que em 1874 existiam em Ribeirão Preto uma 

população que totalizava 4.695 indivíduos livres e 857 indivíduos cativos. A quantidade de homens 

excedia um pouco a das mulheres, com 3.006 indivíduos do sexo masculino para uma quantidade de 

2.546 mulheres, perfazendo uma razão de 118,07 entre os sexos. Em relação a disposição da cor a 

amostra populacional nos revela que os brancos representavam 3.502 indivíduos (63,1%), em seguida 

vinham os pardos com 1.057 indivíduos (19,0%), os pretos com 967 indivíduos (17,4%) e finalizando os 

caboclos com 26 indivíduos (0,5%). A tabela 3.1 ainda nos fornece os dados relativos ao estado civil, 

onde 3.939 pessoas eram solteiras, representando (70,9%), 1.440 pessoas eram casadas somando 

(25,9%) e apenas 173 representavam a parcela dos viúvos, o que perfazia um total de (3,1%) dos 

computados.  

                                                           
221 Este levantamento faz parte do Recenseamento Geral do Império de 1872. 
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 A população cativa de Ribeirão Preto na época do censo representava um percentual de 15,5% 

da população, um número que aparentemente parece pequeno, mas que estava na média de outros 

municípios. 222 

 Analisando a população absoluta em relação à faixa etária temos de maneira geral a 

confirmação de uma população jovem em que as crianças entre zero e quinze anos representavam 

51,2% da população, aqueles em idade produtiva, dos dezesseis aos cinquenta anos representavam 

44,58% da população e os idosos, acima dos cinquenta anos representavam apenas 3,82%. Nota-se 

que ficaram sem definição 22 pessoas, que representam 0,40% do total de habitantes da localidade. 

 A fim de especificar a faixa etária da população absoluta elaborou-se um gráfico de uma 

pirâmide etária, vejamos: 

 

Gráfico 3.1 

Pirâmide Etária da População Absoluta 

(Ribeirão Preto, 1874) 
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Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1872, vol. III. Núcleo de 
Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1998. 

 

O censo também nos mostra que havia uma presença de 5.453 paulistas, 96 pessoas oriundas 

de Minas Gerais, incluindo livres e escravos, perfazendo um total de 5.549 indivíduos. A população era 

composta também por 3 portugueses, todos do sexo masculino. 

                                                           
222 Nas regiões onde o café já se encontrava em desenvolvimento temos localidades como Lorena e Cruzeiro, com 14,8% 
de seus habitantes eram cativos, Paraibuna e São José dos Campos as porcentagens eram, respectivamente 9,1% e 9,2%, 
Guaratinguetá 20,1% e, em Silveiras, os cativos eram 17,5% do total de habitantes. Informações retiradas de Lopes., 2005. 
Op. cit. p. 44. 
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 Segundo os dados do censo de 1874 a população economicamente ativa se encontrava ligada, 

em sua maioria, a atividades como a agricultura e a criação de gado. O censo realizado em 1874 para 

Ribeirão Preto nos mostra uma radiografia sobre as ocupações nos primeiros anos da vila de Ribeirão 

Preto, vejamos: 

 

Quadro 3.2 

Divisão por ocupações: Livres e cativos  

Religiosos 01 

Parteiras 01 

Professores e Homens de Letras 03 

Artistas 29 

Capitalistas e Proprietários 09 

Industriais e Comerciais 46 

Costureiras 176 

Operários 47 

Lavradores 2.627 

Criados e Jornaleiros 98 

Serviços Domésticos 350 

Sem profissão definida 2.165 

Total 5.552 

Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1872, vol. III. Núcleo de 
Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1998. 

  

Os dados mais relevantes do quadro anterior demonstram a ocupação da população 

economicamente ativa. Dentre elas podemos observar que 29 pessoas se ocupavam da atividade de 

artistas, também chama-nos a atenção as ocupações ligadas as profissões industriais e comerciais 

com, 26 indivíduos exercendo as ocupações de manufatureiros e fabricantes, e 20 nas ocupações de 

guarda-livros e caixeiros, encontra-se na amostra um número bastante elevado de costureiras, num 

total de 176 indivíduos, 98 seriam jornaleiros e criados, a ocupação de operário que na tabela foi 

disposta de forma geral se dividia entre aqueles com especificação em metal, 4 indivíduos, em 

madeira, 17 indivíduos, em tecidos, 11 indivíduos, em edificações, 10 indivíduos, em couro e peles, 3 

indivíduos e em calçados com 2 indivíduos, ainda 2.657 indivíduos se ocupavam da lavoura, dado que 

provavelmente esteja levando em consideração os criadores, por estes não aparecerem na amostra, 

350 pessoa realizavam empregos domésticos, um número elevado se considerarmos que a economia 
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da localidade era tipicamente agrária e ainda deficiente de funções urbanas, e finalizando com a 

amostra referente aos sem profissões definidas que totalizavam 2.165 indivíduos, um número bastante 

relevante para a amostra.   

 Um novo levantamento populacional seria realizado na década de 1880, passado pouco mais 

de uma década a população de Ribeirão Preto que em 1874 contava com 5.552 habitantes, salta, 

segundo o censo de 1886 para 10.420. 

 

Gráfico 3.2 

Evolução da população de Ribeirão Preto 

(1874 – 1886) 
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Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1872, vol. III. Núcleo de 
Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1998. 

 

Este gráfico vem justamente comprovar aquilo que colocamos no princípio do capítulo de que 

desde a formação da população de Ribeirão Preto, esta já apresentava uma tendência de crescimento, 

como este representado no período de 12 anos. Este crescimento representou no período entre 1874, 

data do primeiro levantamento para Ribeirão Preto, e do levantamento de 1886, um crescimento de 

quase 88%. 

 O quadro abaixo especifica melhor as características gerais da população segundo o censo de 

1886, de acordo com a população total segundo o sexo, a cor e o estado conjugal. Vejamos: 

 

Quadro 3.3 

Características gerais da população total 

(Ribeirão Preto, 1886) 
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Critério Característica Números absolutos Números relativos 

População total 

segundo o sexo 

Homens 5.208 49,9 

Mulheres 5.212 50,1 

Total 10.420 100,0 

População total 

segundo a cor 

Brancos 6.732 64,6 
Pardos 1.508 14,5 
Pretos 1.301 12,5 

Caboclos 879 8,4 
Total 10.420 100,0 

População total 

segundo o estado 

conjugal 

Solteiros 7.397 71,0 

Casados 2.584 24,79 

Viúvos  439 4,21 

Total 10.420 100,0 

Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1886, vol. IV. . Núcleo 
de Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1999. 

 

Uma análise separada da população livre e cativa, revela que houve um crescimento da 

população livre de 92,0%  e o da população cativa de 61,0%, em comparação ao censo anterior, o 

realizado no ano de 1874, esta porcentagem da população cativa pode ser considerada extraordinária, 

pois este crescimento se deu justamente em uma época de crise da mão-de-obra escrava as vésperas 

do fim da escravidão. 

Os habitantes de Ribeirão Preto, de acordo com o censo, estavam distribuídos em 1.238 fogos, 

uma média de 8,4 indivíduos por fogo. Foi constatado que em 69,8% desses fogos o chefe do domicílio 

era também o dono da moradia habitada.223 

Os dados computados pelo censo, revelam uma população livre de 9.041 pessoas e a cativa 

com 1.379 pessoas.224 Em relação à divisão entre sexo, observamos que as mulheres se tornaram a 

maioria da população (5.212), representando, 50,1% do total absoluto e a população masculina (5.208), 

perfazendo 49,9% da população absoluta. Este fato fez a relação entre os sexos ficar mais equilibrada, 

pois tínhamos em 1874 uma razão entre os sexos de 118,07 e agora ela é praticamente de 100.  

Entre os livres, havia uma quantidade maior de mulheres, numa razão de sexo igual a 96. Já 

entre a população cativa existiam 132 homens para cada grupo de 100 mulheres, contabilizando 784 

indivíduos do sexo masculino e 595 do sexo feminino. 

De acordo com a característica cor, abordada no censo, temos mais uma vez a predominância 

da população branca, com 6.732 indivíduos, representando 64,4% do total, seguida dos pardos, com 

                                                           
223 O termo fogo se refere à residência de uma família. 
224 Os dados sobre a população cativa são referentes até a matriculada até 30 de março de 1887. BASSANEZI, 1999. Op. 
cit. p. 46. 
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1.508 indivíduos, 14,5% do total, dos pretos que contavam com 1.301 indivíduos, 12,5% da população 

e dos caboclos com 879 pessoas, representando 8,4% da população total.  

Sobre o estado conjugal da população total, o quadro nos revela novamente uma 

predominância dos solteiros, 7.397 (71,0%) em relação aos casados, 2.584 (24,79%) e aos viúvos, 439 

(4,21%). O censo nos permite ainda fazer uma análise apenas da população cativa, diante do aspecto 

estado conjugal onde temos, 1.198 solteiros, 146 casados e 35 viúvos, do total da amostra de 1379 

indivíduos. 

Outro dado alarmante que o censo revelou foi o espantoso crescimento da população 

estrangeira em Ribeirão Preto. Este contingente populacional que no levantamento de 1872 era 

representado apenas por três portugueses do sexo masculino, em 1886 passa a ser de 761 membros, 

que representavam 7,30% da população total. Esse crescimento talvez se deva ao fato de que em 

1886 já existisse uma atividade comercial bem diversificada, prestação de serviços e até mesmo a 

existência de algumas manufaturas e pequenas indústrias na localidade. Outro fator que pode explicar 

o crescimento populacional e especificamente da população estrangeira foi a chegada, em 1883 da 

ferrovia, facilitando a comunicação e o transporte de mercadorias e pessoas de Ribeirão Preto com a 

capital e com o porto de Santos. 

Contudo, apesar do expressivo crescimento da população estrangeira, ainda havia um 

predomínio da população brasileira com 9.659 habitantes, números absolutos,  o que representava 

92,70% da população. 

Como podemos observar no gráfico a seguir, tínhamos em Ribeirão Preto, pessoas das mais 

variadas nacionalidades, tais como, austríacos, italianos, portugueses, alemães, africanos, franceses, 

espanhóis, ingleses e outros. 

 

Gráfico 3.3 

População Estrangeira 

(Ribeirão Preto, 1886) 
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Austríacos Ingleses Portugueses Espanhol Africanos

Franceses Alemães Italianos Outros
 

Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1886, vol. IV. . Núcleo 
de Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1999. 

 

 Conforme o gráfico podemos notar a supremacia dos austríacos entre os estrangeiros, eram 

352 indivíduos (46,3%), seguidos por 158 italianos, (20,8%), 140 portugueses (18,4%), 45 alemães 

(5,9%), 34 africanos (4,5%), 10 franceses (1,3), 8 espanhóis (1,1%), 8 indivíduos de outras 

nacionalidades (1,1%) e por 6 ingleses (0,8%) do total dos estrangeiros em Ribeirão Preto. 

 O incremento no fluxo imigrante antes da abolição da escravidão nos revela que a mão-de-obra 

escrava foi utilizada juntamente com o trabalho assalariado. Outra constatação possível de fazer é que 

o aumento no número da população cativa e livre, ocorrida entre 1872 e 1886, acaba por mostrar o 

dinamismo vivido pela sociedade ribeirãopretana, reflexo do surgimento da cultura cafeeira, antes 

mesmo do maciço processo imigratório que atingiria a região posteriormente.225  

 Considerando o total absoluto da população (livres e cativos), elaborou-se o gráfico 3.4. Nele 

constatamos que a população era jovem, sendo que mais da metade de seus integrantes tinham 

menos de trinta anos de idade. As crianças representavam 43,9%. Aqueles indivíduos em idade 

produtiva, somavam 48,7%, representando quase metade da população. E os idosos, eram 7,4% da 

população.226 

 

                                                           
225 LOPES, Luciana Suarez. 2005., Op. cit. p. 48. 
226  Foram considerados como crianças, aqueles indivíduos abaixo de quatorze anos, em idade produtiva, 
aqueles entre dezesseis e cinquenta anos e, idosos, os que estavam acima dos cinquenta anos.  
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Gráfico 3.4 

População absoluta segundo faixa etária 

(Ribeirão Preto, 1886) 
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Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1886, vol. IV. . Núcleo 
de Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1999. 

 

Considerando apenas a população cativa, indicada por 1.379 almas, sendo 784 homens e 595 

mulheres. O gráfico 3.5 indica que quase a metade dos cativos (43,15%) estava abaixo dos trinta anos 

de idade, sendo que os de trinta a quarenta anos somavam (31,3%), os entre quarenta e cinquenta 

anos representavam (17,48%), a faixa etária entre os 50 a 55 anos indicava (5,15%) e os de cinquenta 

e cinco e sessenta anos (2,9%). A partir desses dados podemos inferir que a população cativa abaixo 

dos cinquenta anos de idade, ou seja, em idade produtiva, ainda representava um número bem 

expressivo, o que garantia a seus proprietários grande rentabilidade na produção.  

 

Gráfico 3.5 

População cativa segundo faixa etária 

(Ribeirão Preto, 1886) 
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Fonte: BASSANEZI, Maria Sílvia C. Beozzo. (Org.). São Paulo do passado: Dados demográficos – 1886, vol. IV. . Núcleo 
de Estudos de População – NEPO. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 1999. 

 

Apesar do crescimento da população cativa de Ribeirão Preto, e dela ainda representar uma 

grande quantidade de indivíduos com idade inferior a cinquenta anos, há de salientar um 

envelhecimento da mesma. Pois no censo de 1874, aproximadamente 73% da população cativa se 

encontrava abaixo dos trinta anos de idade e em 1887 este percentual foi reduzido para 43%. O 

aumento do braço escravo em Ribeirão Preto é resultado não somente do crescimento dos plantéis já 

existentes entre 1874 e 1886, anos dos levantamentos demográficos, como também da intensificação 

do comércio escravo para as regiões com elevada produção agrícola, principalmente de café, cultura 

em grande destaque nesse período na localidade e do movimento migratório de pessoas de outras 

localidades, que vinham trazendo suas famílias, agregados e escravos.  

 
 
3.2 – O desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto 

 

 O processo de formação de Ribeirão Preto como vimos, esteve ligado a doação de uma gleba 

de terras a São Sebastião. Em seguida, o núcleo, através da Lei nº 51, promulgada a 2 de julho de 

1870, se torna freguesia, uma ―[...] circunscrição eclesiástica que forma a paróquia; sede de uma igreja 

paroquial, que servia também para a administração civil; [...]‖.
227

 Em 12 de abril de 1871, Ribeirão Preto 

é elevado a vila, pela força da Lei nº 67, cujo termo foi desmembrado de São Simão. A primeira 

Câmara, entretanto, foi eleita apenas em 22 de fevereiro de 1874.  

                                                           
227 PINTO, Luciana Suarez Galvão. 2000. Op. cit. p. 57. Apud. BACELLAR, C. A. P. & BRIOSCHI, L R. (org.) Na Estrada do 

Anhanguera. São Paulo: Humanitas  FFLCH/USP, 1999. p. 77. 
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 Ao que parece Ribeirão Preto teve o café como a principal atividade econômica de exploração 

intensiva da terra. E será esta atividade que vai provocar uma série de transformações na economia da 

localidade. Todavia, a implantação da cultura cafeeira em Ribeirão Preto ocorreria de forma diferente 

de outras regiões produtoras de São Paulo, como, por exemplo, a de Campinas e Rio Claro, onde a 

cultura da cana-de-açúcar foi responsável por alavancar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do café. 

 Para Lopes, ―Em Ribeirão Preto, o que pode ser observado é a inexistência de uma atividade 

econômica forte antes de 1870. Os habitantes da região viviam da agricultura de subsistência e da 

criação de gado e pequenos animais. [...].‖ 228 Não que este tipo de economia baseada na agricultura 

de subsistência e na criação de gado não fosse importante, pelo contrário, estas atividades econômicas 

tiveram o papel fundamental no preparo do município para a chegada da rubiácea, garantindo 

quantidade razoável de trabalhadores e mão-de-obra em potencial. Entretanto, é uma visão que destoa 

da historiografia tradicional, que identificava a cafeicultura no Oeste Paulista como sendo produzida 

nas grandes unidades territoriais, monocultoras e utilizando a mão-de-obra escrava. Contudo, a autora 

evidencia em seu estudo sobre Ribeirão Preto, que isto ocorreu de uma forma bem diferente, 

respeitando outras normas e padrões.229  

 A criação de animais também representava uma parcela considerável da riqueza das famílias 

dos criadores. Foram encontrados ao lado da pecuária e do café outros produtos na região no mesmo 

período, dentre eles, algodão, arroz, cana-de-açúcar e milho, além de criações de caprinos, equinos, 

muares, ovinos e suínos. Os produtos mais destacados eram o milho e os suínos.230 

O quadro a seguir nos revela a importância deste tipo de economia, destacando o tipo bovino, 

a quantidade e a média por proprietário, levantamento realizado entre 1849 e 1879, vejamos: 

 

Quadro 3.4 

Tamanho do rebanho 

(Ribeirão Preto, 1849-1879) 

 

 

Tipo de bovino 

 

1849-1869 1870-1879 

Quantidade 
Média por 

proprietário 
Quantidade Média por 

proprietário 

Boi 
Touro 

12,1 
0 

1,2 
0,0 

286 
7 

4,5 
0,1 

                                                           
228  PINTO, Lucina Suarez Galvão. 2000. Op. cit. p. 58-59. 
229 LOPES, Luciana Suarez. 2005 Op. cit., p. 107. 
230 Idem., p.  73. 



 

169 

 

169 

Boi de carro 
Vaca 

Bezerro, garrotes e novilhos 

40 
177 
121 

4,0 
17,7 
12,1 

284 
814 

1.041 

4,4 
12,7 
16,3 

Total 350 35,0 2.432 38,0 
Fonte: LOPES, Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. p. 72. 231 

 

 A década de 1870 marca também a chegada dos primeiros grandes proprietários em Ribeirão 

Preto, sinalizando de fato o início do processo de exploração intensiva da terra. A cidade se integrou a 

―frente pioneira‖ da expansão da cafeicultura. 

 É o momento da chegada dos cafeicultores, que chegam a Ribeirão Preto com alguma 

experiência de outras regiões. Já no final de 1870, Ribeirão Preto passava definitivamente a ser 

identificado com a cultura do café. E este, introduzido em Ribeirão Preto e na região nas décadas de 

1850 e 1860 começava a ser cada vez mais plantado nas antigas fazendas de criação de animais. 

 Em 1876, segundo Lages chegam a Ribeirão Preto,  

 
 

―[...] os irmãos Barreto, cafeicultores de Rezende, deixam o vale do Paraíba 
para estabelecerem-se em Ribeirão Preto. Em 1877, já existiam as fazendas com 
milhares de pés de café de propriedade de Manoel Otaviano Junqueira, José Bento 
Junqueira, Rodrigo Barreto e Manoel da Cunha Diniz Junqueira. Logo chegaram 
outros que foram mais tarde considerados ―reis do café‖ como Martinho Prado 
Júnior, Henrique Dumont e Francisco Schimidt.232 

  

Em meados da década de 1870 e 1880, ocorreu uma corrida à região denominada de Oeste 

Paulista, especialmente as terras da região de Ribeirão Preto. Uma verdadeira corrida ao novo 

Eldorado do Oeste Paulista, provocando um surto de progresso que transformaria a cidade na ―capital 

do café‖.233 

 Outro fator importante que acontece nesta década, foi à chegada da ferrovia em Campinas 

(1872) e em Limeira (1874), tornando as terras distantes até 200 quilômetros da última estação 

ferroviária, atrativas para o plantio do café, e Ribeirão Preto passaria a ser uma dessas áreas. É um 

período de grande valorização da terra e também de um amplo processo de concentração fundiária.  

                                                           
231 Estes dados são referentes aos inventários do 1º e 2º Ofício de Ribeirão Preto e São Simão. 
232 LAGES, José Antonio. 1996. Op. cit. p. 246-248. 
233 Idem., p. 247. 
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Incluído na frente pioneira, o café provocou um rápido aquecimento do mercado de terras. 

Segundo Lopes, o valor do alqueire comercializado durante a década de 1870 subiu em média 45,9% 

se comparado com o valor da década anterior.234 

Contudo, apesar da importância do café em Ribeirão Preto, a cidade vivia também 

economicamente de outras atividades, obviamente que estas, em vários aspectos, foram influenciadas 

pela dinâmica da cultura cafeeira, em pleno vigor na cidade. O quadro abaixo representa o universo 

dessas atividades econômicas realizadas e destacadas no levantamento estatístico do ano de 1886, 

vejamos:  

Quadro 3.5 

Atividades econômicas 

(Ribeirão Preto, 1886) 

Atividades  Quantidade de estabelecimentos 

Comércio em geral 
Hotéis 

Restaurantes 
Padarias 

Farmácias 
Açougues 
Alfaiates 

Carpinteiros 
Tabacarias 
Cervejarias 
Ferreiros 
Artesãos 

Relojoarias 
Sapatarias 

Máquinas de beneficiar arroz e café 
Engenhos de cana-de-açúcar 

75 
5 
5 
3 
3 
2 
5 
5 
1 
3 
3 
6 
2 
6 
2 
6 

Total 132 
Fonte:LOPES, Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. p. 49 

 

Porém, é durante a década de 1880 que o café ganha seu espaço na região, a chegada da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (1883), é um dos principais motivos para que isso ocorra, 

transformando definitivamente o perfil da cultura cafeeira no local. 

 A pecuária, que até então figurava como uma atividade econômica junto com o café, começa a 

perder espaço para a rubiácea. Nos levantamentos dos processos realizados por Lopes, a quantidade 

                                                           
234 LOPES, Luciana Suarez. Uma economia em formação: um estudo sobre a composição da riqueza em Ribeirão 
Preto com base nos inventários post-mortem, 1866-1888. Revista do Centro Universitário Barão de Mauá, v. 2, p. 8-24, 
2009. p. 18. 
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de cabeças de gado da década de 1880, representava menos da metade da década anterior. 235 

Espaço perdido sem dúvida pela inserção de Ribeirão Preto no cenário internacional das exportações 

do café. 

 Além daqueles produtores de café que já se encontravam na região e se dedicavam a 

atividades diversas, como a família Junqueira, outros vieram de regiões produtoras, mas que se 

encontravam em pleno processo de decadência, como é o caso da família Barreto, responsável pela 

introdução do café Bourbon e a família Dumont. Há ainda aquelas famílias que vieram de regiões 

cafeicultoras em plena atividade, como os Prado, além dos imigrantes, destacando a família Schmidt. 

Portanto, é com a chegada da cultura cafeeira que diversas modificações irão ocorrer em 

Ribeirão Preto, promovendo um aumento significativo da população, o que favoreceu a diversificação 

das atividades rurais e urbanas, a instalação da ferrovia, fator importante para o escoamento da 

produção e ligação da cidade com outras regiões, a chegada de imigrantes de inúmeras localidades e 

nacionalidades, além do incremento do setor comercial, transformando Ribeirão Preto em um 

importante centro de distribuição de mercadorias para as fazendas cafeicultoras,  de prestação de 

serviços e de profissionais liberais.  

 
 
3.3 – Caracterização da estrutura da posse e dos cativos de Ribeirão Preto  entre 1849-1888 

 

 Os dados referentes aos proprietários de escravos, assim como a estrutura da posse, o 

número de cativos, bem como a ocupação dos cativos, em grande parte, são baseados da tese de 

doutorado de Luciana Lopes, Sob os olhos de São Sebastião a cafeicultura e as mutações da riqueza 

em Ribeirão Preto, 1849-1900, neste trabalho a autora utiliza os inventários post-mortem do Primeiro e 

do Segundo Ofício de Ribeirão Preto, localizados no Arquivo do Fórum de Ribeirão Preto e no Fórum 

de São Simão, entre o período de 1849 a 1900. Nossa intenção é utilizar a ―radiografia‖ que Lopes faz 

do período, em relação à caracterização dos proprietários de cativos, a estrutura da posse e a 

caracterização dos cativos, com o propósito de estabelecer um perfil dos proprietários de escravos e de 

seus cativos, mensurar o tamanho dos plantéis e como os escravos eram neles divididos, o estado 

conjugal, a média de idade, o tipo de ocupação, destacando as principais atividades econômicas 

realizadas por eles, enfim ter a posse desses dados para  posteriormente analisarmos as relações 

cotidianas entre os senhores e seus escravos de 1850 a 1888 em Ribeirão Preto. Para conseguirmos 

desvendar essas relações cotidianas faremos uso das fontes primárias, ações de liberdade, depósito 
                                                           
235 LOPES encontra 1.207 cabeças de gado nos processo de 1880, o que segundo sua constatação representava 
menos da metade da década anterior. (Inventários do 1º e 2º Ofício de Ribeirão Preto e São Simão). LOPES, Luciana 
Suarez. 2005. Op. cit. 81. 
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de pecúlio, auto de corpo de delito, execução cível, entre outras, para entendermos as formas de ação 

e resistência de senhores e escravos em Ribeirão Preto em vias do término da instituição escravidão. 

Diante do levantamento realizado para o período (1849-1888), em linhas gerais, temos que a 

maioria dos inventários era do sexo masculino e casados, num total de cinquenta e cinco indivíduos do 

sexo masculino e quarenta e três do sexo feminino. A atividade destes indivíduos estava ligada 

sobretudo a atividades rurais, lavoura de subsistência e criação de animais, num primeiro momento, 

posteriormente temos um avanço significativo da cultura cafeeira, e com o passar dos anos, o 

surgimento de atividades comerciais. 

 Como já foi demonstrado anteriormente, Ribeirão Preto nos primeiros vinte anos iniciais de sua 

formação, não passava de um aglomerado de pessoas com o propósito de formar um arraial. As 

informações referentes ao período (1849-1869), sobre os proprietários de cativos e a estrutura da 

posse dão conta de dezessete inventários, sendo que doze desses inventários eram de proprietários de 

escravos (70,58%), a faixa que nos interessa no estudo. 

As informações contidas nos processos nos revelam que todos os proprietários se dedicavam a 

atividade de lavoura e de criação de animais. O café, produto ainda não frequente para o período, foi 

encontrado em apenas um processo.236 As atividades econômicas com maior destaque seriam o milho, 

a criação de bovinos, suínos, equinos, muares e ovinos. 

Esses proprietários de cativos, detinham um total de 194 cativos, com uma distribuição dos 

mesmos em diversas faixas de tamanho de plantel, de acordo com o apresentado no quadro 3.6. A 

posse nesse período se mostrou moderadamente concentrada. 

Quadro 3.6 

Estrutura da Posse de Cativos 

(Ribeirão Preto, 1849-1869) 

Tamanho 
do plantel 

Senhores Escravos 
Número % % Acumulada Número % % Acumulada 

1 
2-4 
5-9 

10-29 
30-49 
50 e + 

1 
2 
3 
4 
1 
1 

8,3 
16,7 
25,0 
33,3 
8,3 
8,3 

8,3 
25,0 
50,0 
83,3 
91,7 
100,0 

1 
8 

19 
69 
34 
63 

0,5 
4,0 
9,8 

35,6 
17,5 
32,5 

0,5 
4,6 

14,4 
50,0 
67,5 

100,0 

Total 12 100,0 - 194 100,0 - 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. p. 133.237  

 
                                                           
236 Idem., p. 133. 
237 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
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A posse média calculada foi de 16,1, com desvio padrão igual 17,4. há contudo, um plantel que 

desequilibra a amostra por conter sessenta e três cativos. 

Como observamos no quadro 3.6, havia desde plantéis unitários até plantéis grandes.238 A 

maior parte dos senhores possuía plantéis que variavam entre cinco e vinte e nove elementos, 

representando os cativos desses plantéis 45,4% da amostra. O número de senhores que possuíam 

grandes plantéis era reduzido a apenas dois proprietários, contudo, concentravam 50% do total de 

escravos. 

Para a década de 1870, período considerado, foram encontrados um número maior de 

proprietários de escravos, (cinquenta e dois) e, consequentemente, de cativos (trezentos e quarenta e 

oito). Os processos somam ao todo 102 inventários, dos quais, aqueles que possuíam proprietários 

escravistas totalizavam 52, representado 50,98% do total da amostra. 

 Contrariando o resultado obtido no período anterior, quando a maioria dos proprietários de 

escravos representavam a maioria, para a década de 1870 as mulheres eram 51,9% do total dos 

proprietários escravistas, tendo sob seu controle, cerca de 32,5% da massa escrava. Mais uma vez no 

período ocorre um destaque para as atividades agropastoris. 

 Apesar de representarem a maioria, as mulheres não detinham a maior parcela dos cativos. 

Para o período analisado, os proprietários homens possuíam em média 9,4 cativos, enquanto as 

proprietárias somavam apenas 4,2 elementos em média. 

 A fim de detalhar melhor a estrutura da posse cativa foi criado o quadro 3.7, a partir dele 

podemos observar que a posse se tornou mais difundida, portanto, um maior número de proprietários 

possuía escravos. Em mais uma oportunidade podemos perceber a distribuição da massa cativa em 

plantéis de todos os tamanhos.  Os plantéis unitários somaram o número de doze, o que representando 

pouco mais de 23% dos proprietários e 3,4% da quantidade total dos cativos. Os plantéis pequenos (2 

a 4 elementos) totalizaram vinte e dois, representando 42,3 dos proprietários e 17% do total dos 

escravos. Aqueles plantéis considerados médios (5 a 9 e de 10 a 29 elementos), totalizaram o número 

de 15, representando 28,8% dos proprietários e 40,8% da quantidade de escravos da amostra. Os 

plantéis grandes (acima dos 30), totalizaram três, ou seja, 5,7% da totalidade, concentrando 38,8% do 

total dos cativos. Mais uma vez, como na amostra do período anterior, os cativos estão distribuídos em 

plantéis de vários tamanhos, unitários, pequenos, médios e grandes. 

 

Quadro 3.7 

Estrutura da Posse de Cativos 

                                                           
238 Estamos considerando plantéis pequenos de um a quatro cativos, médios de cinco a vinte e nove elementos e 
grandes para aqueles com 30 indivíduos ou mais. 
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(Ribeirão Preto, 1870-1879) 

Tamanho 
do plantel 

Senhores Escravos 
Número % % Acumulada Número % % Acumulada 

1 
2-4 
5-9 

10-29 
30-49 
50 e + 

12 
22 
10 
5 
2 
1 

23,1 
42,3 
19,2 
9,6 
3,8 
1,9 

23,1 
65,4 
84,6 
94,2 
98,1 
100,0 

12 
59 
66 
76 
68 
67 

3,4 
17,0 
19,0 
21,8 
19,5 
19,3 

3,4 
20,4 
39,4 
61,2 
80,7 

100,0 

Total 52 100,0 - 348 100,0 - 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p. 137. 239 

 

Entre as atividades econômicas, as mais comuns novamente são a lavoura e a criação de 

animais, desempenhadas pelos proprietários dos diversos tamanhos de plantéis. O período também 

revela uma curiosidade, a década de 1870 pode ser considerada um momento de transição, da 

agricultura de subsistência e da criação para a cafeicultura, que já aparece com maior relevância.240 

Também é possível perceber que na década de 1870 principiam algumas atividades ligadas ao 

comércio, revelando por assim dizer, um certo desenvolvimento urbano da localidade, agora vila de 

Ribeirão Preto. 

Durante a década de 1880 a vila de Ribeirão Preto já se encontrava em pleno boom cafeeiro. 

A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro já estava instalada desde 1883, facilitando o 

escoamento da produção, a chegada de produtos e o trânsito de pessoas, principalmente de imigrantes 

nesta fase onde a escravidão já demonstrava sinais claros que não duraria muito mais tempo. 

Os processos para os idos de 1880 são compostos por noventa e oito inventários, dos quais 

trinta e quatro (34,7%) registravam a presença de cativos, revelando, desta forma, uma porcentagem 

menor do que a apurada no período anterior. Os proprietários do sexo masculino representam a 

maioria da amostra, sendo vinte do sexo masculino (58,8%) e quatorze eram do sexo feminino (41,2%). 

Esses senhores e senhoras possuíam um total de 282 cativos, revelando uma posse média de 8,3 e 

um desvio padrão de 10,3.  

Os proprietários masculinos possuíam 55,7% dos cativos, com uma posse média de 7,6 e um 

desvio padrão de 10,7. As proprietárias possuíam 44,3% dos cativos, com uma posse média igual a 8,9 

e um desvio padrão de 10,2. O plantel mais comum entre os proprietários deste período é o unitário. 

                                                           
239 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
240 LOPES, Luciana Suarez. 2005.Op. cit. p. 138-139. 
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Mais uma vez as atividades ligadas ao campo predominam. Segundo os dados aferidos por 

Lopes, ―[...] 85,3% dos senhores eram lavradores e criadores, 2,9% dedicavam-se aos negócios, 2,9% 

eram profissionais liberais e 2,9% dedicavam-se tanto aos negócios quanto as atividades rurais‖. 241 

Nos processos foram encontrados vários produtos agrícolas, dentre eles, o milho, o arroz, o 

feijão, a mandioca, além das criações de bovinos, suínos, equinos e ovinos. O café figurava como o 

único produto das exportações da região. 

Neste período é possível fazer a constatação que apesar desses cafeicultores representarem 

menos da metade dos proprietários de escravos, eles possuíam quase 75% da riqueza inventariada 

para o período e mais da metade da escravaria. 

O quadro 3.8, sobre a estrutura da posse dos cativos, não se difere muito da encontrada na 

década de 1870. Percebemos, no entanto, uma porcentagem mais elevada dos plantéis unitários, mas 

uma porcentagem menor daqueles plantéis de dois a quatro cativos, obviamente levando-se em 

consideração a amostra analisada anteriormente. Contudo, a mudança mais significativa estaria 

centrada na posse de cinco a nove e de dez a vinte e nove escravos, que passou de 28,8% na década 

de 1870 para 41,2% neste período em que estamos abordando. A porcentagem dos grandes plantéis 

também se mostra superior ao período anterior, passando de 5,7% para 8,8%. Entretanto, um dado 

importante se fez presente na análise da década de 1880, não foi encontrado nenhum plantel acima de 

cinquenta indivíduos. 

 

Quadro 3.8 

Estrutura da Posse de Cativos 

(Ribeirão Preto, 1880-1888) 

Tamanho 
do plantel 

Senhores Escravos 
Número % % Acumulada Número % % Acumulada 

1 
2-4 
5-9 

10-29 
30-49 
50 e + 

9 
8 
9 
5 
3 
- 

26,5 
23,5 
26,5 
14,7 
8,8 
- 

26,5 
50,0 
76,5 
91,2 
100,0 

- 

9 
25 
56 
85 

107 
- 

3,2 
8,9 

19,9 
30,1 
37,9 

- 

3,2 
12,1 
31,9 
62,1 

100,0 
- 

Total 34 100,0 - 282 100,0 - 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p.145.242 

 
 

                                                           
241 Idem. p. 143. 
242 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
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3.4- As características dos cativos em Ribeirão Preto (1849-1888) 

 

Realizada a identificação da estrutura da posse, as principais atividades econômicas 

desenvolvidas no período e de como a escravaria estava distribuída, faremos a seguir uma 

caracterização detalhada dos cativos encontrados. Acreditamos ser de fundamental importância esta 

caracterização, pois através dela entenderemos melhor os vários aspectos concernentes da população 

cativa da localidade.  

Num universo de noventa e oito inventários de senhores de escravos foram encontrados ao 

todo 824 cativos, estes estavam divididos em 194 para o primeiro período (1849-1869), 348 para o 

segundo período (1870-1879) e 282 para o terceiro período (1880-1888). No que confere as 

informações sobre os cativos depende muito do maior ou menor cuidado tanto do escrivão quanto do 

inventariante, no ato de descrever e registrar os bens. 

Do total de 824 cativos, 439 indivíduos eram do sexo masculino, perfazendo 53,3% e 385 

indivíduos eram do sexo feminino, o que representava 46,7% do total da amostra. 

No cômputo geral da amostra, constata-se que 58,3% dos cativos eram adultos e em idade 

produtiva.243  

No que concerne à cor dos cativos, foram localizados cativos crioulos, fulos, mulatos, pardos e 

pretos, além de uma omissão deste dado de cerca de 28%. Todos os africanos foram considerados 

pretos. 

Nas informações sobre a nacionalidade, encontrou-se um número considerado de crioulos, 

pardos e negros. 

Ainda no que diz respeito aos dados gerais do período, destacamos que em relação ao estado 

conjugal que os solteiros são a maioria da amostra. 

 Entre 1849 e 1869, encontramos ainda a economia ribeirãopretana assentada apenas no início 

da introdução cafeeira, como já foi salientado em outras oportunidades. Vimos também que as 

atividades econômicas mais destacadas do período estavam relacionadas a lavoura e a criação, sendo 

que na lavoura o principal produto era o milho e na criação os suínos, seguidos dos bovinos. 

 Dos 194 cativos localizados para o período abordado, temos a predominância daqueles do 

sexo masculino com 104 indivíduos e 90 do sexo feminino. Os cativos do sexo masculino 

representavam 53,61% do total e as mulheres, 46,39% da amostra. O quadro 3.9, detalha melhor os 

elementos considerados em separados. Através de sua análise observamos que a maioria dos cativos 

                                                           
243 Consideramos apenas as três grandes faixas etárias – crianças de zero a quatorze anos; adultos de quinze a 
quarenta e nove anos; e idosos com cinquenta anos ou mais. LOPES, Luciana Suarez. 2005. Op. cit. p. 159. De onde 
mais uma serão extraídas as informações referentes aos cativos de Ribeirão Preto no período abordado (1849-
1888). 
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se encontrava em idade produtiva. As crianças somando um total de 66 indivíduos, representavam 34% 

da amostra, destas, 32 eram de origem nacional e 34 não tiveram origem revelada. Entre os africanos, 

entretanto, não foram localizados nenhum indivíduos dessa faixa etária. 

 

Quadro 3.9 

Idade dos Cativos Consoante Sexo e Nacionalidade 

(Ribeirão Preto, 1849-1869) 

Faixa de 

Idade 

Africanos Nacionais Não Informada  

Total H M H+M H M H+M H M H+M 

0-14 
15-49 
50 e + 
(S/I) 

- 
22 
7 
- 

- 
5 
8 
- 

- 
27 
15 
- 

12 
20 
4 
1 

20 
19 
2 
- 

32 
39 
6 
2 

17 
14 
5 
2 

17 
16 
1 
2 

34 
30 
6 
4 

66 
96 
27 
5 

Total 29 13 42 37 41 78 38 36 74 194 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p. 161244 

 
 

Os cativos considerados em idade produtiva, entre quinze e quarenta e nove anos de idade, 

representavam quase a metade da amostra (49,5%), somando um número de 96 elementos entre os 

africanos, nacionais e aqueles em que não foi possível encontrar informações. Aqueles considerados 

idosos, ou seja, acima dos cinquenta anos de idade, representavam apenas 13,9% da amostra, 

somando 27 elementos. No âmbito geral da amostra, à idade média entre 1849 e 1869, foi de  27 anos, 

média considerada propícia ao desenvolvimento de atividades produtivas. 

 Muitas vezes encontramos imensas dificuldades em analisar os processos devido às inúmeras 

omissões encontradas, no caso de Ribeirão Preto esse ocorrido não foi diferente das outras 

localidades. Em relação ao estado conjugal dos cativos avaliados, a omissão para este dado chega a 

representar 45,4% da amostra, um número extremamente elevado. Entretanto, isto não nos chega a 

causar sérios  problemas pelo fato de que em 53,4% dos casos onde não havia informações sobre o 

estado conjugal, o cativo possuía entre zero e quatorze anos de idade. O número de solteiros continua 

prevalecendo em relação ao número de casados e viúvos. Os solteiros representavam 57,5% da 

amostra, seguidos pelos casados 38,7 e dos viúvos com apenas 3,8% da amostra. Ainda sobre o 

estado conjugal foi notado que os solteiros estão um pouco melhor distribuídos nos plantéis de cinco a 

                                                           
244 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
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nove elementos, enquanto os casais aparecem com mais frequência entre os médios e os grandes 

plantéis. 

 Com relação à cor dos cativos encontrados, estes foram classificados como  pretos, pardos, 

fulos, mulatos e crioulos. Novamente temos um número extremamente elevado de omissões, 

correspondendo a 62,4% da amostra. Se considerarmos apenas os cativos da amostra que houve a 

classificação da cor, teremos que 42,5% dos indivíduos foram classificados como crioulos, 28,8% 

pretos e 20,5 pardos. 

 O quadro a seguir nos mostra melhor esses detalhes relativos à cor dos cativos, consoante ao 

sexo e a naturalidade para o período em que estamos analisando, 1849 a 1869, vejamos: 

 

Quadro 3.10 

Cor dos Cativos Consoante ao Sexo e a Naturalidade 

(Ribeirão Preto, 1849-1869) 

 

Cor 
Africanos Nacionais Não Informada  

Total 
H M H+M H M H+M H M H+M 

Preta 
Parda 
Fula 

Mulata 
Crioula 

(N/I) 

5 
- 
- 
- 
- 

24 

2 
- 
- 
- 
- 

11 

7 
- 
- 
- 
- 

35 

10 
- 
1 
- 
- 

26 

3 
4 
3 
- 
- 

31 

13 
4 
4 
- 
0 
57 

1 
3 
- 
- 

17 
17 

- 
8 
1 
1 

14 
12 

1 
11 
1 
1 

31 
29 

21 
15 
5 
1 

31 
121 

Total 29 13 42 37 41 78 38 36 74 194 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p. 165245 
 
(N/I) Não Informada 

 

Apenas em alguns processos deste período foram reveladas as ocupações dos cativos. Ao 

todo, sabe-se apenas a atividade de dezenove cativos, dezessete homens e duas mulheres. Entre os 

homens, Lopes constatou a presença de quatro lavradores, um carreiro, um sapateiro, dois arreadores, 

dois carpinteiros, cinco pedreiros, um ferreiro e um tropeiro. As mulheres foram aventadas como 

cozinheiras.246   

                                                           
245 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
246  LOPES, Luciana Suarez. 2005.Op. cit. p. 165. 
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Para a amostra foram levantados casos de configuração de famílias. Ao todo foram 

identificados dezessete casais sem filhos, um casal com filhos e duas mães solteiras com seus filhos, 

além do caso interessante de João Mulato, pai solteiro de outros cativos e marido de Policena, com 

quem tinha mais dois filhos.247 

Para a década de 1870, foram encontrados nos processos 52 proprietários e 348 cativos. 

Houve um aumento da posse, se compararmos com o período anterior, entretanto, também podemos 

notar uma maior concentração da posse. No período enfatizado, Ribeirão Preto passa a ser uma 

freguesia e em seguida vila, a cultura cafeeira já se encontra plenamente difundida, é nesta fase 

também que a localidade passa a fazer parte da ―frente pioneira‖, recebendo um número significativo 

de pessoas de várias regiões e até estrangeiros. 

  A maioria dos cativos encontrados nos inventários possuía uma origem nacional e a maior faixa 

etária ainda se concentrava em idade produtiva, como foi constatado no período anterior. Um resultado 

interessante, ainda em relação à idade produtiva, é que as mulheres eram a maioria e se dedicavam 

prioritariamente à lavoura e a criação.  

 Com a proibição do tráfico internacional, podemos observar um certo envelhecimento e uma 

diminuição da massa de cativos africanos. Dos 348 escravos computados na amostra, apenas 13 eram 

de origem africana, o que representava 3,7% da amostra, um dado muito distante do produzido no 

período anterior que era de 21,6%. 

 

Quadro 3.11 

Idade dos Cativos Consoante Sexo e Nacionalidade 

(Ribeirão Preto, 1870-1879) 

Faixa 

de 

Idade 

Africanos Nacionais Não Informada  

Total 
H M H+M H M H+M H M H+M 

0-14 
15-49 
50 e + 

(SI) 

- 
3 
8 
- 

- 
1 
1 
- 

- 
4 
9 
0 

25 
43 
8 
4 

25 
57 
5 
3 

50 
100 
13 
7 

23 
41 
8 
13 

36 
32 
3 
9 

59 
73 
11 
22 

109 
177 
33 
29 

Total 11 2 13 80 90 170 85 80 165 348 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p. 166248 
 
(SI): Sem Informação 

                                                           
247 Idem. 
248 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
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No que se refere aos nacionais eles somavam 170 indivíduos (48,9%) da amostra, dos quais 

90 eram do sexo feminino e 80 do sexo masculino. A média de idade da população nacional era de 

25,1 com um desvio padrão de 15,5. 

 No quadro 3.11 podemos constatar a ausência de cativos africanos na faixa de zero a quatorze 

anos, fruto do fim do tráfico internacional e do envelhecimento próprio da massa cativa. Excluindo os 

africanos e considerando apenas a nacional e a sem informação temos que entre os cativos abaixo dos 

cinquenta anos existe um número significativo de mulheres. Na faixa do zero aos quatorze anos, 61 

(56%) do total de 109 cativos são do sexo feminino. Entre os quinze e quarenta e nove anos, 89 

(51,44%) eram mulheres. 

 Analisando a cor, foram localizados cativos de cor preta, parda, fula, mulata e crioula. 

Novamente temos uma omissão significativa para a questão da cor, 44,3% da amostra. Comparando 

apenas aqueles indivíduos que receberam denominação de cor, temos que 71,6% eram pretos, 23,2% 

pardos e 4,1% crioulos, fula, 05% e mulata também 0,5%. 

 

 Quadro 3.12 

Cor dos Cativos Consoante ao Sexo e a Naturalidade 

(Ribeirão Preto, 1870-1879) 

 

Cor 
Africanos Nacionais Não Informada  

Total 
H M H+M H M H+M H M H+M 

Preta 
Parda 
Fula 

Mulata 
Crioula 

(N/I) 

9 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
2 

11 
- 
- 
- 
- 
2 

43 
11 
- 
- 
- 

26 

51 
13 
1 
- 
- 

25 

94 
24 
1 
- 
- 

51 

20 
9 
- 
1 
4 

51 

14 
12 
- 
- 
4 

50 

34 
21 
- 
1 
8 

101 

139 
45 
1 
1 
8 

154 

Total 9 4 13 80 90 170 85 80 165 348 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p. 168249 
 

(N/I) Não Informada 

  

                                                           
249 Inventários dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão. 
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 Sobre a situação conjugal, novamente localizou-se um predomínio dos solteiros. Estes 

somavam 149 indivíduos, o que perfazia 42,8% da amostra. O número de casados é significativamente 

mais reduzido, existindo 58 indivíduos  nessa situação, o que representava 16,7% da amostra. Os 

viúvos eram ainda mais reduzidos, 10 indivíduos, perfazendo 2,9% do total. Para o estado conjugal, 

tivemos uma omissão de 131 indivíduos, 37,6% da amostra. Entretanto, quase 37% desses cativos se 

encontravam na faixa etária do zero aos quatorze anos de idade. 

 Mais uma vez os grandes plantéis se mostraram mais favoráveis à presença dos casais, viúvos 

e as crianças, concentrando cerca de 85% dos indivíduos casados ou viúvos e pouco mais de 58% das 

crianças de zero a quatorze anos. 

 As omissões em relação à ocupação dos cativos também foi grande, dos 348 elementos, 

somente 93 tiveram informada sua ocupação. Segundo o levantamento feito por Lopes, foram 

encontrados: dezenove cozinheiras, um cozinheiro; vinte e sete roceiros, seis serviçais domésticos, dos 

quais cinco mulheres, três crianças e um homem; um pajem, sete costureiras; três careiros e sete 

cavoqueiros; um sapateiro; um carpinteiro; um pedreiro e um tropeiro; duas lavadeiras e duas 

engomadeiras; cinco fiandeiras e um fiandeiro; uma tecedeira; e duas roticeiras.250 Podemos observar 

que para o período ocorria uma diversidade de ocupações muito grande, apesar da enorme lista de 

omissões para o período ser de pouco mais de 73% da amostra. 

Para a década de 1880, terceiro momento da análise da caracterização cativo em Ribeirão 

Preto precisamos levar em consideração alguns fatores importantes como o fato da cultura cafeeira 

estar plenamente instalada, a chegada dos trilhos de ferro e a ocupação cada vez maior da localidade 

por pessoas oriundas de várias regiões do país e do mundo. No terceiro período foram localizados 

noventa e oito processos, dos quais trinta e quatro eram de proprietários de escravos, perfazendo um 

total de 34,7% da amostra. A quantidade de escravos contidos nesses trinta e quatro inventários 

somava, ao todo, 282 cativos, que estavam distribuídos em posses desde as unitárias até aquelas com 

mais de trinta indivíduos. 

É uma fase de grandes transformações, tanto do ponto de vista econômico, com a 

diversificação da economia, quanto do ponto de vista social, com uma pressão muito maior da 

sociedade para o término da escravidão. 

Nota-se cada vez mais a importância do setor cafeeiro, pois segundo Lopes, estes 

concentravam três quartos da riqueza dos proprietários de escravos e metade da quantidade dos 

cativos, sendo que em números, os cafeicultores representavam apenas 34,7% do total de 

inventariados proprietários de escravos.251  

                                                           
250 LOPES, Luciana Suarez. 2005. Op. cit. p. 170-171 
251 Idem. p. 171. 



 

182 

 

182 

 O número de africanos que desde o período anterior já se mostrava reduzido e envelhecido, 

para esse período se mostra mais reduzido ainda, representado por apenas quatro pessoas, todos do 

sexo masculino e acima dos sessenta anos de idade. Isto é, sem dúvida, provocado pela extinção do 

tráfico internacional (1850) e pela promulgação da lei do ventre livre (1871).  

 Para a população de origem nacional a média de idade foi calculada em 30,5, com desvio 

padrão de 11.  

 Para a amostra em questão foram encontrados 278 cativos de origem nacional e de 

nacionalidade não informada, 207 tinham entre quinze e quarenta e nove anos (74,5%), ou seja, 

aqueles indivíduos em plena idade produtiva. 

 

Quadro 3.13 

Idade dos Cativos Consoante Sexo e Nacionalidade 

(Ribeirão Preto, 1880-1888) 

 

Faixa de Idade 
Nacionais Não Informada  

Total 
H M H+M H M H+M 

0-14 
15-49 
50 e + 

Sem Informação 

1 
70 
4 
- 

3 
53 
5 
- 

4 
123 

9 
- 

- 
48 
10 
22 

6 
36 
7 

13 

6 
84 
17 
35 

10 
207 
26 
35 

Total 75 61 136 80 62 142 278 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.Fonte: LOPES. 2005 p. 172 252 

 

 Encontramos um número reduzido de crianças na amostra, apenas dez (3,6%), provavelmente 

devido à lei do ventre livre, de 28 de setembro de 1871 que libertou todos os filhos de cativas nascidos 

a partir dessa data. Além disso, há também um número reduzido de idosos, segundo Lopes, a partir de 

1885, ano em que começou a vigorar a lei dos sexagenários, responsável pela libertação dos cativos 

acima dos sessenta anos de idade. Até 1884, foram localizados dezessete cativos com idade superior 

a cinquenta anos, existindo, entre estes, nove com idade superior a sessenta anos. A partir de 1885, no 

entanto, não há registros de nenhum indivíduo acima dos sessenta anos de idade.253 

                                                           
252 Inventário dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão 
253 LOPES, Luciana Suarez. 2005. Op. cit. p. 172. 
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 No aspecto cor, a maioria dos escravos de origem nacional e de nacionalidade não informada, 

foi declarada como sendo da cor preta, representando 63,7%%, da cor parda, representando 23,7%, da 

cor fula 3,9%, mulata 0,3%. 

 

Quadro 3.14 

Cor dos Cativos Consoante Sexo e Nacionalidade 

(Ribeirão Preto, 1880-1888) 

 

Cor 

Nacionais Não Informada  

Total 

H M H+M H M H+M 

Preta 
Parda 
Fula 

Mulata 
Crioula 

Não  Informada 

48 
22 
5 
- 
- 
- 

41 
15 
5 
- 
- 
- 

89 
37 
10 
- 
- 
- 

49 
15 
- 
1 
- 

15 

39 
14 
1 
- 
- 
8 

88 
29 
1 
1 
- 

23 

177 
66 
11 
1 
- 

23 

Total 75 61 136 80 62 142 278 

 
Fonte: LOPES,Luciana Suarez. Sob os Olhos de São Sebastião. A Cafeicultura e as Mutações da Riqueza em Ribeirão 
Preto, 1849-1900. 2005.Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.p. 173 254 

 

 Os cativos africanos foram excluídos da amostra por se tratarem de apenas quatro indivíduos, 

um sem cor declarada e três de cor preta. 

 A análise do estado conjugal revela um caráter distinto do que foi encontrado para o período 

anterior. O fato distinto seria o número elevado de solteiros localizados 187 (67,3%), um número 

significativamente superior aos períodos anteriores, entre os casados, 40 (14,4%) e tão-somente 4 

viúvos (1,4%). As omissões sobre o estado conjugal ficaram em torno de 47 cativos, oito de origem 

nacional e trinta e nove para aqueles cuja nacionalidade não foi informada, sendo dois crianças de zero 

a quatorze anos de idade. 

 Em relação às atividades desempenhadas por esses cativos, as informações dão conta de que 

52,5% da amostra estavam envolvidos em alguma ocupação. Sendo cento e quatro cativos (36,8%) 

eram lavradores, com a ocupação de cozinheiro representando a segunda maior ocupação mais 

comum. As omissões ficaram em 134 (47,5%) da amostra. 

 Novamente encontram-se diversas atividades desenvolvidas como no período anterior. 

                                                           
254 Inventário dos 1º e 2º Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão 
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 Diante dessas breves colocações esperamos ter contribuído para mapear a estrutura da posse, 

assim como, as características da massa cativa para o período (1849-1888). 

 O passo seguinte e fundamental na análise é procurar identificar no cotidiano da sociedade 

escravista do final do século XIX em Ribeirão Preto, alguns aspectos envolvendo os senhores e os 

escravos, buscando através do envolvimento destes, explicações para os momentos derradeiros da 

instituição escravista no Brasil, numa região em pleno desenvolvimento econômico, provocado pela 

explosão de venda do café no mercado externo. Para tanto utilizaremos os processos crimes para 

compreender como os cativos agiam de acordo com suas lógicas próprias, combatendo no campo das 

possibilidades, através de suas reivindicações e resistências cotidianas, se colocando, muitas vezes, 

como agentes históricos de seu tempo, mesmo diante de incontáveis adversidades. Estas fontes nos 

permitirão perceber a fala dos vários agentes envolvidos nas questões cotidianas da sociedade 

escravista do final do século XIX e, a partir destes vários enfoques sobre um mesmo caso, por 

exemplo, poderemos construir nosso ponto de vista sobre as relações diárias envolvendo senhores e 

escravos. 

 
 
3.5 - Senhores e escravos: como reconstruir o cotidiano? 

 

 Como já foram mencionadas junto à produção historiográfica das décadas de 1980 e 1990 e 

também dos trabalhos regionais , as fontes primárias, processos crimes, ações de liberdade, atestados 

de óbitos, auto de corpo de delito, dentre outras, possibilitam a reconstrução do cotidiano das relações 

sociais de uma sociedade, pois como retrata Reis, essas novas fontes reconstroem as ações, 

percepções próprias, estratégias e mecanismos de luta construídos, no dia-a-dia, de todos os 

segmentos sociais envolvidos no contexto escravista brasileiro.255 E ao reconstruir este cotidiano entre 

os senhores e os escravos de uma determinada localidade, é possível inferir como ocorria o processo 

histórico revelando as práticas dos distintos grupos sociais.  

 São fontes importantes pois não apenas fornecem relatos de senhores, agregados, 

negociantes e escravos a respeito de um mesmo fato, como também revelam ao historiador, o dia-a-dia 

das relações de dominação e exploração do universo das relações envolvendo senhores e escravos, 

ainda que estas informações possam estar filtradas pela pena do escrivão.256  

 Os processos criminais caracterizam-se a partir de uma funcionalidade da documentação 

oficial, normativa, interessado no estabelecimento da verdade dos fatos. Segundo Machado,  

                                                           
255 REIS, L. M. Vivendo a Liberdade: fugas e estratégias no cotidiano escravista mineiro. Revista Brasileira de História, 
São Paulo, V.16 n. 31 e 32, p. 179- 192. 1996. 
256 LARA, Sílvia Hunold. Op. cit. 
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[...] enquanto mecanismo de controle social do aparelho judiciário, este 
documento é marcado por um padrão de linguagem, a jurídica, e pela intermediação 
imposta, pelo escrivão, entre o réu, as testemunhas e o registro escrito. Apesar do 
caráter institucional desta fonte, ela permite o resgate de aspectos da vida cotidiana, 
uma vez que, interessada a justiça em reconstituir o evento criminoso, penetra no 
dia-a-dia dos implicados, desvenda suas vidas íntimas, investiga seus laços 
familiares e afetivos, registrando o corriqueiro de suas existências.257 

 

Pelo fato dos processos criminais serem um tipo de fonte oficial, é necessário que o historiador 

os analise de maneira crítica, ficando atento aos vários elementos que se repetem, como as 

contradições e as mentiras, procurando entender certos acontecimentos nas entrelinhas do documento. 

 Ainda analisando a relevância dos processos penais, Boris Fausto nos alerta que estes são 

uma verdadeira fonte cheia de peculiaridades,  

 
 

Na sua materialidade, cada processo é o período considerado um produto 
artesanal, com fisionomia própria revelada no rosto dos autos, na letra caprichada 
ou indecifrável do escrivão, na forma de traçar uma linha que inutiliza páginas em 
branco. Não por acaso, as resistências à introdução da datilografia de depoimentos 
articularam-se historicamente, nos meios forenses, em torno dos riscos da perda de 
autenticidade do processo. 
A peça artesanal contém uma rede de signos que se impõem à primeira vista, antes 
mesmo de uma leitura mais cuidadosa do discurso. [...] Toda uma gradação da 
eficácia do documento se insinua, segundo quem o emite, a força de seu conteúdo 
verbal, os signos formais de que está revestido. ‗Papeluchos de favor‘, escritos a 
mão, em papel ordinário, onde se enfileiram frágeis assinaturas anônimas 
contrastam com os documentos na solene expressão do termo, em papel timbrado 
datilografados, contendo assinatura de pessoas influentes ou representantes de 
grandes empresas. [...].258 

 

O processo enquanto aspecto dinâmico na transcrição material dos autos, é como observou 

atentamente Mariza Corrêa, de certa forma, 

 
  

[...] uma invenção, uma obra de ficção social. [...] no momento em que os 
atos se transformam em autos, os fatos em versões, o concreto perde quase toda a 
sua importância e o debate se dá entre os atores jurídicos, cada um deles usando a 
parte do real que melhor reforce o seu ponto de vista. Neste sentido é o real que é 
processado, moído até que se possa extrair dele um esquema elementar sobre o 
qual se construirá um modelo de culpa e um modelo de inocência.259 

 

                                                           
257 MACHADO, Maria Helena P. T. 1987. Op. cit. p. 23 
258 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano – A criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 20-
21. 
259 FAUSTO, B. Op. cit. p. 22. Apud. CORRÊA, Mariza. Morte em família, Rio de Janeiro: Graal, 1983. p. 40.  
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 No Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto foram consultados os processos referentes ao 

Primeiro Ofício Cível (Processos do Fórum – Grupo de Processos Antigos) entre 1850 e 1888, onde os 

escravos figuravam como réus e/ou vítimas. 

 Foram analisados alguns casos (estudo de caso), envolvendo escravos e senhores em 

assuntos referentes a ações de liberdade, corpo de delito, manutenção de posse, autos de depósito, 

liberdade de ingênuos e queixa, a fim de tentar descortinar o cotidiano dos senhores e escravos em 

Ribeirão Preto na segunda metade do século XIX. 

 O fato de analisarmos processos com as mais variadas ações e com diferentes períodos foi 

com o intuito de procurar responder aos principais anseios da pesquisa acerca das formas de ação e 

resistências dos cativos. Acreditamos que apenas um leque variado de ações ocorridas em vários 

momentos é que nos permitiria compreender a atuação de senhores e cativos numa sociedade em vias 

de extinguir a instituição da escravidão. 

 Atente-se para a grande quantidade de processos levantados sobre os senhores e os escravos 

e que não foram analisados, podendo, desta forma, serem retomados para um estudo mais 

aprofundado da localidade. 

 A instituição da escravidão sempre foi marcada pela violência. Esta se iniciava no momento da 

captura e retirada dos negros do continente africano, no transporte até à América, e depois na venda e 

separação de seus familiares. Vivendo em um mundo diferente, dominado pelo homem branco, 

tratados como inferiores e forçados à obediência e a submissão. A violência não abandonou nem 

mesmo seus descendentes, nascidos no Brasil, e com um conhecimento da língua e dos costumes, 

pois estes continuavam alijados de qualquer tipo de direito, eternizando a relação de dominação. 

Entretanto, muitos reagiram a essa situação. A análise dos processos que faremos a seguir é uma 

tentativa de contribuir para uma imagem do negro diferente daquela que o ressaltava como um ser 

incapaz de agir e refletir segundo sua vontade, meros reflexos de seus senhores. 

 Vários fatores revelam a luta e a resistência dos escravos contra o cativeiro, tais como os 

suicídios e as fugas, demonstrando de maneira imediata a luta pela aquisição da liberdade. Existiram 

outras formas de resistência que contribuíram para a obtenção da liberdade como as tentativas de 

assassinatos, as lesões corporais e as destruições da propriedade. Além daqueles atos menos 

perceptíveis como o ―corpo mole‖, as sabotagens e o aborto. 

 De acordo com Reis e Silva, ―[...] Qualquer indício que revele a capacidade dos escravos, de 

conquistar espaços ou de ampliá-los, segundo seus interesses, deve ser valorizado. [...]‖.260 

 O aumento da criminalidade escrava no século XIX é um fato, talvez o que não se tenha ainda 

um consenso do motivo que teria levados os cativos a tal comportamento. 
                                                           
260  REIS, João José e SILVA, Eduardo. Op. cit. p. 15 
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 Nos respaldamos na Lei de 10 de junho de 1835 para afirmar que no século XIX, as atitudes 

dos escravos contra seus senhores, feitores e livres, tenham se tornado um debate efetivo de como 

coibir a violência escrava. O aumento do número das rebeliões mobilizou a sociedade escravista a 

tentar responder o porquê do aumento do número das revoltas. Era necessário mais do que garantir os 

cativos enquanto garantia econômica, como também a partir do aspecto político e jurídico conter as 

inúmeras revoltas do período, que colocavam em risco a manutenção do sistema. 

 A Lei n. 4 de 10 de junho de 1835 determina como devem ser punidos os escravos que 

matarem, ferissem ou cometessem outra ofensa física contra seus senhores. 

 
 

Art.1º: Serão punidos com pena de morte os escravos ou escravas, que 
matarem por qualquer maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente ou 
fizerem outra qualquer grave ofensa physica a seu senhor, a sua mulher, a 
descendentes ou ascendentes, que em sua companhia morarem, a administrador, 
feitor e ás suas mulheres, que com elles viverem.261   

 

 Esta lei tem o objetivo claro da eliminação das insurreições ou qualquer ato grave cometido 

pelos escravos contra seus senhores e seus prepostos. O que nos leva a acreditar que o século XIX foi 

um período de grande mobilização escrava contra o cativeiro. 

 Questiona-se, portanto, se medidas tão extremas conseguiam minimizar as revoltas cativas 

nesse período? Nos levantamentos encontramos um caso que demonstra que nem sempre tais 

medidas tiveram êxito no sentido de combater as revoltas. É o caso da execução do escravo Estevam, 

responsável pelo assassinado de seu senhor, em Itu, assunto abordado por Claudete de Sousa na 

dissertação: Formas de ações e resistência dos escravos na região de Itu – século XIX, este escravo 

teria sido executado diante do toda a população da região e das autoridades responsáveis. A morte de 

Estevam seria uma resposta da sociedade aqueles que cometiam delitos contra seus senhores. Porém, 

segundo a autora, a morte do escravo não serviu de obstáculo para as futuras ações e atos de 

resistência de escravos, pelo contrário, foi a partir deste ato que os incidentes envolvendo escravos, 

senhores e livres se acentuaram na localidade, o que deixou a população apavorada com a frequência 

de atos de hostilidade cometidos pelos cativos na região.262 

 A pena de morte ao escravo que assassinasse foi utilizada até 1876, quando a pena foi 

totalmente abolida no país.  

Tem-se então no século XIX uma parte da sociedade que cobra os rigores da lei para a 

punição dos escravos, mas também podemos percebemos um movimento social em prol ao fim da 

                                                           
261 A Lei n. 4 de 10 de junho de 1835, art. 1º foi extraída do site da Câmara dos Deputados, 
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-20/Legimp-20_3.pdf 
262 SOUSA, Claudete de. Op. cit. p. 12-13. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-20/Legimp-20_3.pdf
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escravidão no país, denunciando os abusos cometidos contra os escravos pelos seus senhores, o 

movimento abolicionista.  

 A partir de meados do século XIX, uma união de fatores internos e externos tornou cada vez 

mais desfavorável a escravidão no Brasil e suscitaram novas discussões sobre a abolição no país. 

Outras tentativas já haviam sido feitas, como a lei que tornava livres os africanos que chegassem ao 

país (1831), mas a dificuldade de fiscalização ou mesmo o desinteresse inviabilizaram seu 

cumprimento, tornando-a letra morta. Anos depois, diante de inúmeras pressões inglesas foi aprovada 

pelo Parlamento brasileiro a Lei Eusébio de Queiroz, abolindo o tráfico internacional de escravos para o 

país. Apesar do caráter lento e gradual no qual essas medidas eram tomadas, a partir destas medidas 

parecia que definitivamente o Brasil abandonaria a escravidão.  

 Um duro golpe no escravismo foi a criação da lei que eliminava a condição servil dos nascidos 

das mulheres escravas. Esta lei despertou a fúria daqueles que tinham o escravismo como base da 

economia, mas também encorajou muitos, que por vergonha ou motivos humanitários desejavam ver o 

país livre da instituição da escravidão. Esse projeto de lei foi encaminhado ao Parlamento em maio de 

1871, e depois de inúmeros debates, por fim, no dia 28 de setembro do mesmo ano, a lei foi 

definitivamente aprovada.  

 A Lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871, a Lei Rio Branco, também ficou conhecida como Lei 

do Ventre Livre. Era um sistema complexo que visava uma extinção gradual do escravismo no Brasil, 

garantindo, sobretudo, os interesses dos proprietários e a condição livre daqueles que nascessem a 

partir daquele período. Além da garantia do ventre livre, ainda que em condições extremamente 

vantajosas aos senhores das cativas, esta lei reconhecida pela primeira vez o direito do cativo ao 

acúmulo de uma poupança, chamado de pecúlio, para que em posse desse comprasse sua liberdade. 

Este fato foi importante porque até então, a concessão da liberdade estava a cargo da vontade dos 

senhores, pelo menos no que tange aos mecanismos jurídicos. 

 Apesar de críticas feitas por aqueles que defendiam a continuidade da escravidão no país e por 

aqueles que queriam um fim imediato da instituição, a Lei n. 2040 trouxe mudanças importantes, 

principalmente ao demonstrar o engajamento do governo na erradicação do cativeiro no país, além de 

debates cada vez mais acalorados daqueles defensores do fim imediato do escravismo. Percebe-se 

também, neste momento, em várias regiões do país um incremento nas revoltas escravas, tanto no 

aspecto coletivo, quanto no aspecto individual, pois possibilitou novas maneiras dos escravos e 

daqueles que agiam em seu favor de buscarem novas alternativas para o abandono da condição servil. 

Portanto, mesmo diante de suas falhas e omissões, é inegável que a Lei n. 2040 abalou sensivelmente 

a escravidão no Brasil.  
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 Estas revoltas, ocorridas a partir da segunda metade do século XIX, representam uma maior 

tomada consciência e o repúdio a manutenção do cativeiro, pelos escravos que sempre souberam agir, 

segundo Reis e Silva, 

 
 

[...] nos momentos mais oportunos, quando a sociedade está dividida, seja 
por guerra de invasão, seja por dissenções internas, seja ainda por ocasiões 
festivas, [...]. Muitos, por toda parte e em todos os períodos, aproveitam-se das 
desarrumações da casa. [...].263 

 

 E, no período em questão, podemos observar claramente esta divisão da sociedade, na 

discussão estabelecida entre a questão da liberdade e o direito a propriedade, na crescente penetração 

da Justiça enquanto mediadora dos conflitos sociais entre senhores e escravos, na abolição da pena 

de açoites (1886), que apesar de ser praticada de forma privada, significou um forte abalo no poder dos 

senhores. Por fim, o fato do imperador perdoar reiteradamente as penas dos escravos e de comutar as 

condenações de pena de morte baseadas na lei de 10 de junho de 1835, estas foram importantes 

mudanças institucionais, estabelecidas nas duas últimas décadas da escravidão e percebidas pela 

massa cativa, colaborando, assim, para o fim do cativeiro no país. 

Interessados em desvendar as formas de ação e resistência dos escravos de Ribeirão Preto no 

final do século XIX partiremos para a análise de alguns processos compulsados. 

Os processos analisados estão divididos sob várias categorias. Auto de depósito de pecúlio, 

destaca-se por ser um importante instrumento para os escravos que reivindicavam a liberdade na 

Justiça, por meio do depósito de um pagamento. Liberdade por pecúlio ou Ações de Liberdade, a 

alforria obteve respaldo legal por intermédio da Lei n. 2040, de setembro de 1871, conhecida como Lei 

do Ventre Livre, 

 
 

Art. 4º: É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe 
provier de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, 
obtiver do seu trabalho e economias.  O governo providenciará nos regulamentos 
sobre a collocação e segurança do mesmo pecúlio.264 

 
 

Por meio das ações de liberdade, os escravos, representados por curadores, reivindicavam na 

Justiça a alforria. Este ato demandava grande complexidade e sutileza. Pois tratava da difícil tarefa do 

reconhecimento das negociações entre senhores e escravos e, de outro lado, da questão da 

preservação do direito à  propriedade. Uma outra maneira de se obter a liberdade era buscando na 

                                                           
263  REIS, João José e SILVA, Eduardo. Op. cit. p.74. 
264 O art. 4º da Lei n. 2040 foi extraído do site da Câmara dos Deputados, 
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1871/pdf17.pdf 

http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd%2006/leis1871/pdf17.pdf
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figura de uma pessoa livre, um adiantamento do valor requerido, pagando-o a prazo e com a incidência 

de juros ou através da prestação de serviços. Liberdade de ingênuos, a lei n. 2040 de 28 de setembro 

de 1871, 

 
 

Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a 
data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação 
e tratamento daquelles filhos menores e sobre a libertação annual de escravos.265 

 

 O auto de corpo de delito, consistia na investigação realizada por profissionais, a fim de 

constatar danos causados por castigos excessivos, confirmação de estupro, praticados por escravos ou 

contra escravos. Geralmente os peritos, acompanhados de testemunhas respondiam a inúmeros 

quesitos, dentre eles, se havia ferimento, se era mortal, qual instrumento que havia ocasionado, se 

havia mutilação ou destruição de membro ou órgão, se inabilitava para o trabalho, se podia haver 

alguma deformidade, se o mal resultante do ferimento produzia grave incômodo de saúde e finalmente 

qual o valor do dano causado. A leitura desses processos chega a impressionar, tamanha a riqueza de 

detalhes e, principalmente da crueldade sofrida pelas vítimas. A autópsia, também denominada de 

exame cadavérico era realizada quando se encontrava um cadáver e seu objetivo era  averiguar a 

causa da morte, a fim de saber se houve ou não crime de terceiros, suicídio ou se foi morte natural.  

 Escravos, senhores e libertos, protagonizaram inúmeros episódios importantes no cotidiano de 

Ribeirão Preto, na segunda metade do século XIX. A análise das fontes primárias nos possibilitou o 

resgate de algumas dessas histórias. Foram selecionados alguns processos do Primeiro Ofício de 

Ribeirão Preto, documentos do Fórum, para este resgate. 

 Sem dúvida nenhuma devemos enfatizar a participação do negro no processo de 

desmantelamento do sistema escravista e a oposição pela violência como uma forma legítima em 

busca da liberdade. 

 As informações coletadas nos processos nos revelam as formas de ação e resistência dos 

cativos de Ribeirão Preto que no crepúsculo da escravidão alcançaram o êxito da liberdade, mesmo 

que para isso, tivessem que travar nos tribunais verdadeiras batalhas judiciais, respaldados pelos seus 

respectivos curadores. 

 No período analisado (1850-1888), a forte percepção dos escravos sobre seus mínimos direitos 

e a confiança de resolver seus desígnios por intermédio da  Justiça, esteve muito presente. Na prática, 

                                                           
265 Idem.  
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contudo, os obstáculos eram muitos, como poderemos notar, principalmente porque a reivindicação 

escrava, geralmente se chocava ao direito da propriedade. 

 A escrava Dorothea Francisca do Nascimento, seu marido João e o proprietário de ambos, 

Antonio Beraldo de Azevedo protagonizaram inúmeros capítulos na Justiça. 

 O primeiro episódio envolvendo esta trama é no processo de autos de depósito de pecúlio, 

referente à escrava Dorothea, esta ação ocorreu em doze de maio de 1880. 

 O promotor público e curador geral de órfãos, Ildefonso de Assis Pinto, de acordo com a 

competência que lhe cabe faz o pedido ao escrivão para entregar o pecúlio de cento e trinta e cinco mil 

réis (135$000) de Dorothea na Collectoria com a finalidade de obter a liberdade da mesma. O depósito 

é realizado na folha 10 do livro de depósito pelo colletor Antonio Bernardino Velloso. 

 A escrava Dorothea era matriculada desde trinta e um de agosto de 1872, sob o nº 98 de 

ordem e 2 na relação, por Sabino Fernandes do Nascimento, seu proprietário. 

 Ao que apresentamos até o momento, parece ser mais um caso típico de depósito de pecúlio 

para a obtenção de liberdade, mas veremos que inúmeros acontecimentos ainda estariam por vir 

envolvendo esta escrava.266 

 Passados cerca de dois meses do depósito do pecúlio na escrava Dorothea, esta se 

encontrava listada para ser liberta pelo fundo de emancipação. Fundo que contava com a importância 

de novecentos e quarenta e sete mil réis e duzentos e oitenta e oito contos de reis, e ainda o pecúlio de 

cento e trinta e cinco mil réis depositados em seu nome. 

 Foi a Lei n. 2040 que instituiu o fundo de emancipação dos escravos, a ser constituído nos 

municípios, que recebiam recursos do governo imperial para classificar e alforriar os escravos. Porém o 

que se viu na prática foi um resultado muito tímido na eliminação da escravidão pelo fundo de 

emancipação. 

 A escrava estava listada no inventário do falecido Sabino Fernandes do Nascimento, mas um 

erro ocorrido em sua matrícula dificultou o andamento do processo. Ela havia sido matriculada com o 

nome de Eleutéria e classificada no fundo como Dorothea (preta). 

 Antonio Beraldo do Nascimento, seu atual proprietário, um fazendeiro de café da localidade, 

diante do ocorrido é intimado a comprovar se existia outra escrava de nome Dorothea de sua 

propriedade, através da comprovação de matrícula, ou se Dorothea é a escrava que foi matriculada 

como Eleutéria. 

 O proprietário reconhece que não existe outra Dorothea, pois era mesmo um erro na matricula, 

que ele alega não saber o motivo do engano. 

                                                           
266 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 17-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
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 Desfeita a confusão dos nomes, o curador geral, Ildefonso de Assis Pinto sinaliza para que 

prossiga o processo de liberdade da escrava, por se tratar de um mero equívoco a questão dos nomes. 

 Dorothea havia sido avaliada no inventário do finado Sabino Fernandes do Nascimento em 

novecentos mil reis. Ela foi liberta pela quantia de novecentos mil réis (900$000), deduzido desse valor 

seu pecúlio de centro e trinta e cinco mil réis (135$000). 

 No dia nove de agosto de 1880, a escrava recebe a carta de alforria passando a ser 

considerada uma liberta.267 

 Um mês depois de alcançar a liberdade, a recém-liberta Dorothea, entra com uma petição 

(Liberdade de ingênuos) requerendo que seus filhos com o escravo João Criollo, de propriedade de 

Antonio Beraldo de Azevedo, também seu antigo dono, sejam entregues por Azevedo. São quatro 

crianças: Joaquim de 7 anos de idade, João Baptista de 5 anos de idade, Áurea de 3 anos e Amélia de 

1 ano e meio de idade. Segundo a petição impetrada, todos deveriam ser livres pela Lei n. 2040 de 28 

de setembro de 1871, artigo 1º do § 4º, e o Decreto n. 5135 de novembro de 1872, artigo 9º. 

 
 

Art. 1º: Os filhos da mulher escrava, que nascerem no Império desde a data 
desta lei, serão considerados de condição livre. 
  § 4º: Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de oito annos 
que estejam em poder do senhor della por virtude do §1º, lhe serão entregues, 
excepto se preferir deixá-los, e o senhor annuir a ficar co elles.268   

    

 O Decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872 regulamentou a classificação dos escravos a 

serem libertos pelo fundo. Este decreto corrigia a falha da lei n. 2040 que apenas descrevia as fontes 

de recursos com que contaria o fundo. 

 O artigo 9º do Decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872, especifica que: 

 
 

Art. 9º: A mulher escrava, que obtiver sua liberdade, tem o direito de conduzir 
comsigo os filhos menores de 8 annos (Lei – art. 1º § 4º), os quaes ficarão desde 
logo sujeitos à legislação commum. Poderá, porém, deixá-los em poder do senhor, 
se este annuir a ficar com elles (Lei – ibid).269  

  

                                                           
267 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 17-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
268 O artigo 1º do § 4º, Lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871 foi extraído do site da Câmara dos 
Deputados:http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1871/pdf17.pdf 
269 O artigo 9º do Decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872 foi extraído do site da Câmara dos 
Deputados:http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-
1872/Legimp-1872_95.pdf 
 
 

http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1871/pdf17.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-1872_95.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-1872_95.pdf
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 A recém-liberta já havia deixado a casa e o domínio de seu patrono e deseja conservar seus 

filhos em sua companhia, preservando-os e educando-os. 

 O Juiz Municipal Manoel José França, 2º suplente, manda que intimem Antonio Beraldo de 

Azevedo, antigo proprietário de Dorothea e que mantêm os quatro filhos delas sob sua guarda, a 

comparecer no prazo de 24 horas para devolver os filhos da mesma. Caso descumpra a ordem poderia 

sofrer pena dos ingênuos serem apreendidos. 

 Podemos dizer que agora começaria de fato os embates jurídicos envolvendo Dorothea, seu 

marido João (escravos) e Antonio Beraldo de Azevedo. 

 Segundo apuramos no processo em questão, Azevedo aceita entregar os filhos de Dorothea, 

exceto o primeiro, Joaquim, por este, segundo Azevedo, ser maior de 8 anos de idade, como procura 

demonstrar no documento paroquial, livro de registro de nascimento. Por este documento, Joaquim, 

filho de Dorothea, teria sido batizado em 1º de janeiro de 1872 e com data de nascimento de 21 de 

dezembro de 1871. 

 De acordo com a Lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871, em seu artigo 1º, todos os filhos da 

mulher escrava, que nascessem no Império a partir da data desta lei, seriam considerados de condição 

livre. Porém, a defesa de Azevedo se baseia no § 1º do artigo 1º da mesma lei para resguardar o 

direito de permanecer com Joaquim, filho de Dorothea e João. 

 O § 1º do artigo 1º revela que: 

 
Os ditos filhos menores, ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores 

de suas mães, os quaes terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito 
annos completos. 

Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, ou 
de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do 
menor até a idade de 21 annos completos. 

[...] 
A declaração do senhor, deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquelle 

em que o menor chegar à idade de oito annos e, se a não fizer então, ficará 
entendido que opta pelo arbítrio de utilisar-se dos serviços do menor.270 

  

 Para compreendermos melhor esta situação precisamos lembrar que Dorothea adquiriu sua 

alforria em 9 de agosto de 1880. Se fizermos as contas, segundo documento paroquial apresentado por 

Azevedo, em 9 do agosto, o ingênuo Joaquim possuía mais de 8 anos e, diante disso, vimos 

anteriormente no §1º do artigo 1º que deveria ter sido feita pelo seu senhor uma declaração dentro de 

30 dias a contar daquele em que o menor chegaria à idade de 8 anos, mas se esta não fosse feita, 

ficaria entendido a opção do uso dos serviços do menor. Azevedo estaria então respaldado pela lei em 

garantir para si o direito de ficar com o ingênuo. 

                                                           
270 Idem., Ibidem. 
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 Diante deste impasse, o Juiz indefere a petição que se refere a Joaquim, por haver uma 

divergência entre a petição, proposta por Dorothea e o documento apresentado por Azevedo. 

 O caso é encerrado desta maneira e por isso não sabemos quais os rumos tomados nesta 

questão a partir daí. 

 Se o caso foi resolvido a favor de Dorothea ou de Antonio Beraldo de Azevedo não sabemos, 

mas um fato nos chama a atenção. É claro que manter um escravo na localidade na década de 1880 

era importante economicamente, pois Ribeirão Preto nesta época como vimos estava em grande 

desenvolvimento por causa do café. O caso envolvendo a disputa entre Dorothea e Azevedo em 

relação ao menor Joaquim, parece ser muito mais um revide de Azevedo pelo fato de perder Dorothea, 

uma demonstração de controle dele sobre os cativos para além da lei, do que qualquer outra coisa.271  

 Em plena disputa pela liberdade dos ingênuos de Dorothea, Antonio Beraldo de Azevedo, 

encaminha a Justiça uma petição reivindicando a manutenção da posse da escrava Eleutéria 

(Dorothea). 

Azevedo procura alegar que Dorothea e Eleutéria não seriam a mesma escrava e que portanto 

Dorothea ainda lhe pertencia. 

 O Juiz competente para o caso, diante do argumento apresentado por Antonio Beraldo de 

Azevedo, pede que se faça uma revisão no livro de matrícula dos escravos do finado Sabino 

Fernandes do Nascimento, antigo proprietário de Eleutéria ou Dorothea. No livro de registro de 

escravos Eleutéria aparece sob o número 98 de ordem, e 2 na relação, dado confirmado na época em 

que Dorothea pediu para fazer o depósito de seu pecúlio. 

 A decisão judicial foi surpreendente, o Juiz relata que se a petição for da escrava batizada de 

Dorothea, esta ficaria forra pelo fato de não ter sido matriculada; e se foi pelo nome de Eleutéria, então, 

é considerada, e como de fato está, liberta pelo fundo de emancipação. Porquanto, os nomes em 

questão são dois (Dorothea e Eleutéria), mas a escrava é uma só. 

 A conclusão final do Meritíssimo Juiz é a seguinte, a escrava se chama Dorothea como foi 

declarada pelo próprio ex-senhor debaixo de juramentos. Foi liberta pela força da lei sem direito a 

indenização, visto não ter sido matriculada, portanto, pede-se para ser sustado o pagamento de seu 

valor, antes que seja liquidada a questão.272 

 A demonstração de Azevedo em não perder a escrava ficou muito clara na ação movida por 

ele, mas talvez ele não contasse com o final da sentença, pois além de perder definitivamente a cativa, 

                                                           
271 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 17-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
272 Sobre a questão da matrícula o art. 8º da Lei n. 2040 especifica que esta se torna obrigatória a todos os escravos 
existentes no Império. No § 2º do artigo 8º, revela que todo o escravo que não for matriculado até o prazo final de 
um ano após o encerramento desta, será considerado liberto.  
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o mesmo perdeu, inclusive, o direito de receber a indenização, por se tratar da falta da matrícula de 

Dorothea.273 

 Ainda em 1880 teríamos mais um embate jurídico envolvendo Antonio Beraldo de Azevedo e 

sua ex-escrava Dorothea. E mais uma vez ficaria patente a sua indignação diante das sucessivas 

perdas jurídicas. 

 Desta feita a ação foi movida por Dorothea, uma queixa, apresentada pelo promotor público da 

Comarca, por mau procedimento de Antonio Beraldo de Azevedo. 

O motivo que levou Dorothea mais uma vez à Justiça contra seu ex-proprietário foi o 

impedimento de Azevedo a ela de ver seus filhos e seu marido.  

E parece que Azevedo estava disposto a tudo para prejudicá-la, depois desse impedimento, 

Azevedo foi vender o escravo João em lugar não sabido, termo utilizado no processo e, ainda ficando 

de posse dos bens do dito escravo, pecúlio deste. 

A ação do promotor é no sentido de pedir ao Juiz para nomear um curador para cuidar dos 

interesses de João e dos quatro filhos ingênuos. 

 Tendo uma atenção mais detalhada ao pedido do promotor é possível notar que os quatro 

filhos do casal ainda estavam sob a responsabilidade de Azevedo, ou seja, ele que havia prometido 

liberar os três mais novos, excluindo Joaquim, ainda não o teria feito.274 

 Sai de cena, pelo menos de maneira direta a liberta Dorothea para entrar seu marido, João. 

Contudo, o outro protagonista do enredo ainda permanece, Antonio Beraldo de Azevedo.  

 A ação agora é uma justificação, onde João pede, por meio de seu curador, que o réu, Antonio 

Beraldo de Azevedo, devolvesse aquilo que era exclusividade de João, 4 bois carreiros, 1 égua e um 

poldro (cavalo novo). Esses bens, perfaziam, segundo levantamentos, a quantia referente a 

quatrocentos e vinte mil réis (420$000), que eram parte do pecúlio de João. 

 Este caso é talvez o mais rico em detalhes que conseguimos para fazer a análise. Nele 

encontramos a participação de diversas testemunhas e ao longo dos seis meses em que o processo 

transcorreu na Justiça, ocorreram vários pedidos de vistas ao processo, o réu também recorre da 

sentença judicial, o que nos possibilitou uma análise mais rica diante da quantidade de dados. 

 Foram arroladas como testemunhas do caso, João Theodoro, José Dias de Oliveira, José Luiz 

de Souza, Joaquim Ignácio da Costa, Thomaz de Aquino Pereira e Eusébio de Carvalho. 

                                                           
273 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 17-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
274 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 17-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
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Todas as testemunhas eram residentes no termo de Ribeirão Preto, lavrados, casados, com 

idade variando de 32 a 49 anos de idade. 

A maioria delas confirma a aquisição dos animais pelo escravo João, algumas delas pelo fato 

de terem vendido alguns dos animais, inclusive declarando os valores e de ter o conhecimento do uso 

dos mesmos no trabalho na fazenda de Antonio Beraldo de Azevedo.  

Eusébio S. de Carvalho relatou não apenas saber da existência dos animais, mas também que 

eles tinham sido adquiridos através do suor do rosto de João em trabalhos realizados aos domingos e 

dias santos. 

 Diante do andamento, Azevedo pede vista do processo, mas esta é negada pelo Juiz que 

alega que o pedido não compete a sua alçada. 

 Ao final do depoimento das testemunhas o Juiz condena o réu, Antonio Beraldo de Azevedo a 

restituir todos os animais de que se trata a petição, ou ao pagamento referente à quantia estabelecida 

nos autos, quatrocentos e vinte mil réis (420$000).  

 Imediatamente a sentença judicial, Azevedo recorre ao veredicto do Juiz, impetrando um termo 

de protesto. 

  A riqueza de detalhas do termo de protesto, num primeiro momento chega a espantar. Um 

documento muito bem redigido, embasado em leis e artigos, com citações em latim. Chamou-nos a 

atenção o capricho da letra do documento. 

 O documento inicia tentando demonstrar algumas irregularidades como no fato de um escravo, 

por não se tratar de uma pessoa livre, ser ouvido contra seu senhor.  

 Em seguida o termo se apóia na lei que regulamento o pecúlio:  

 
 

Art. 4º: É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe 
provier de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, 
obtiver do seu trabalho e economias. Nota-se no processo que existe uma linha 
sublinhando a parte do artigo por consentimento do senhor.275 

 
 Atentamos que na descrição do artigo, há na parte ―por consentimento do senhor‖, um grifo, 

procurando, desta maneira, enfatizar que o pecúlio era um direito, mas este dado pelo consentimento 

do senhor.  

No termo tentam descaracterizar a sentença retratando que a ação de pecúlio não deveria ser 

proposta e agitada perante um Juiz Municipal, mas perante o de Órphãos, coloca sob suspeita o fato 

do escravo ter conseguido acumular um pecúlio tão grande e em tão pouco tempo, subentendendo que 

                                                           
275 Art. 4º da Lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871, extraído do processo. 
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a aquisição do pecúlio pudesse ser oriunda de meios reprováveis e prejudiciais, e ainda que a 

existência ou não de bens não poderia ser comprovada através do uso de testemunhas. 

Ao final do termo faz uma relação das irregularidades: 

 
 

1º Inhabilidade do escravo agindo em Juízo contra seu senhor, sem ser em 
acção de proclamação de liberdade, ou para obtê-la judicialmente, quando 
injustamente denegado, ou para obrigar seu senhor a vendê-lo por sevícias e 
crueldade. 

2º Ser acção em si puramente de reivindicação de bens. 
3º Ser proposta por ûm terceiro como procurador do mesmo escravo, sem 

entretanto appresentar procuração d‘esse escravo, autorizado por seu curador, que 
devêra ter-lhe sido dado pelo Juiz de Órfãos. 

4º Ser nulla a concessão deveria para a citação, que no cazo em questão o 
Juiz a que não podia concedê-lo. 

5º Ser o Juiz Municipal, isto é, o Juiz a que, incompetente e sem jurisdição, 
para em virtude do art. 53 do citado Regulamento n. 5135, impedir que o pecúlio do 
escravo appellante permanecesse em seu poder por reconhecer que o mesmo não 
tem sufficiente garantia. 

6º Não se ter provado de fórma alguã a acquisição d‘esse pecúlio por 
alguns meios indicados e garantidos  pela lei.276 

 

 O artigo 53 do Decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872 , se refere a: 

 
 

O juízo de orphãos tem a faculdade de impedir que o pecúlio permaneça em 
poder do senhor ou do possuidor do escravo, ou de qualquer estabelecimento 
particular onde tenha sido depositado, se reconhecer que não há sufficiente 
garantia, expedindo mandado para a comminação de seqüestro. 

Parágrafo único: Os tutores e os curadores e em geral quaesquer pessoas, 
que não são senhores ou possuidores de escravos, são obrigados a exhibir, sob 
pena de seqüestro, o pecúlio e juros pertencentes a escravos que estiverem sob sua 
administração, sempre que o juízo de órphãos o determinar, independentemente da 
circunstancia da falta de garantia.277 

  

Em seguida começa uma tentativa da defesa do réu em demonstrar que parte dos bens não 

pertencia a João e sim aos seus filhos João Baptista e Joanna, adquiridos como presentes de seus 

padrinhos. 

 Apesar da documentação apresentada pela defesa do réu ser bem fundamentada a decisão do 

Juiz mais uma vez foi favorável ao escravo João.  

                                                           
276 Resumo das possíveis irregularidades contidas no processo que concedeu a devolução dos bens ou do 
equivalente em dinheiro ao escravo João. Caixa 10-A – Justificação. p. 26-27. 
277 O art. 53 do Decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872 foi extraído do site da Câmara dos 
Deputados:http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-
1872 96.pdf   

http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-1872%2096.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-1872%2096.pdf
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 O Juiz relata que o pecúlio de João é lícito, de acordo com a lei n. 2040 de 28 de setembro de 

1871, no artigo 48 do decreto n. 5135 ao escravo é permitido o direito da formação do pecúlio e este 

comprovado por testemunhas.  

Sobre o artigo 48 do decreto n. 5135: 

 
 

É permittido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe provier de 
doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do 
seu trabalho e economias (Lei – art. 4º) 
Parágrafo único: As doações para a liberdade são independentes de escripturas 
publica e não são sujeitas a insinuação.278 

 

Em relação a dúvida da permissão do escravo em ter o pecúlio, todas as testemunhas 

comprovaram que os animais estavam na propriedade do senhor do escravo, portanto, Antonio Beraldo 

de Azevedo tinha conhecimento dos bens. 

Sob a tentativa de dizer que os bens não pertenciam ao escravo e sim a seus filhos, a resposta 

do Juiz é que esta tentativa não passa de um ―jogo‖ da apelação.  

E ainda sob a alegação de que o Juiz Municipal não ser competente para julgar o caso, a 

resposta foi que ele pode julgar definitivamente todas as causas cíveis, ordinárias e sumárias. 

Diante desses fatos, Antonio Beraldo de Azevedo é novamente intimado. Mais uma vez ele não 

comparece e diante disso o escrivão intima-o para comparecer em 48 horas, a contar a partir da 

intimação, para depositar a quanta de 420$000, recolhida a Estação Fiscal. 

O Juiz determina que cumpra a determinação da sentença.279 

Acompanhamos mais um caso em que o proprietário de escravo Antonio Beraldo de Azevedo é 

derrotado nos tribunais, porém, os embates envolvendo o escravo João e seu proprietário teria mais 

um processo.  

 Passados quase quatros meses da sentença da justificação, João, escravo de Azevedo, por 

meio de seu curador, requer que seu senhor lhe pague a quantia de quatrocentos e vinte mil réis 

(420$000) e mais cento e nove mil réis (109$000) de custas vencidas para a formação de seu pecúlio, 

numa ação de execução cível. João já tinha obtido na justiça o direito de receber esses valores. 

 A Justiça determina o prazo de 24 horas para que seja realizado o pagamento, mas nada foi 

pago. Porém, foram nomeados bens de réu para a penhora.280 

                                                           
278 Idem., Ibidem. 
279 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 10-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
280 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 15-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
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 Ao analisar os processos envolvendo Dorothea (recém-liberta), João (escravo) e Antonio 

Beraldo de Azevedo (proprietário de ambos), chegamos a duas conclusões, a primeira é que de fato na 

segunda metade do século XIX muitos escravos e ex-escravos tiveram acesso a Justiça por meio de 

seus curadores, conseguindo importantes vitórias contra seus senhores ou ex-senhores. Também fica 

evidente que Dorothea e João teriam alguma pessoa livre para conseguir abrir caminho para que 

ambos tivessem sucesso nas ações judiciais impetradas contra seu proprietário e a segunda é que 

muitas vezes pagavam um preço alto de levar seus proprietários ao banco dos réus, como acabamos 

de acompanhar com os casos analisados. É nítida também a revolta de Azevedo nas derrotas seguidas 

nos tribunais, tanto para Dorothea quanto para João, mas é importante salientar também o papel 

desempenhado pela Justiça nos casos analisados, onde de maneira imparcial deu ganho às causas de 

uma ex-escrava e de seu marido, ainda escravo. 

 Outros casos compulsados tiveram resultados mais rápidos e menos traumáticos. Como o caso 

em que os escravos Francisco e Luzia que foram alforriados pela quota do fundo de emancipação. 

 O acordo para alforriar Luzia foi estabelecido em 500 mil reis e de Francisco em 300 mil réis, 

esses valores tiveram como referência, os valores estabelecidos em inventário realizado no ano 

anterior – 1883, ano da morte do senhor dos alforriados.281 

 O decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872 no capítulo II – do fundo de emancipação – em 

seu art. 27 estabelecia a classificação para as alforrias pelo fundo de emancipação de acordo com a 

seguinte ordem: 

 
 

I. Famílias; 
II. Indivíduos. 
§ 1º Na libertação por famílias, preferirão: 
I. Os cônjuges que forem escravos de differentes senhores; 
II. Os cônjuges, que tiverem filhos, nascidos livres em virtude da lei e 

menores de oito annos; 
III. Os cônjuges, que tiverem filhos livres menores de 21 annos; 
IV. Os cônjuges com filhos menores escravos; 
V. As mães com filhos menores escravos; 
VI. Os cônjuges sem filhos menores. 
§ 2º Na libertação por indivíduos, preferirão: 
I. A mãe ou o pai com filhos livres; 
II. Os de 12 a 50 annos de idade, começando pelos mais moços do 
sexo feminino, e pelos mais velhos do sexo masculino.282 

 

                                                           
281 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 17-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
282 O art. 27 do Decreto n. 5135 de 13 de novembro de 1872 foi extraído do site da Câmara dos 
Deputados:http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-
1872/Legimp-1872_95.pdf 

http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-1872_95.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd06/leis1872/Leis-1872/Legimp-1872_95.pdf
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   Em linhas gerais o decreto n. 5135 dava preferência a libertação das famílias, especialmente 

quando pertenciam a senhores diferentes ou quando envolvessem escravos jovens e suas mães. Os 

indivíduos isolados eram preteridos em um primeiro momento, dado o baixo valor destinado ao fundo. 

Ao privilegiar a libertação das famílias o fundo buscava evitar a separação de mães e filhos, o que era 

considerado desumano mesmo dentro da instituição.  

 A regulamentação do pecúlio possibilitou que muitos escravos conseguissem acumular uma 

poupança para a obtenção da liberdade. 

 Em alguns casos o interesse pelo desfecho da lugar a perplexidade dos acontecimentos, como 

nos casos de extrema violência, analisado a seguir no processo de auto de corpo de delito feito no 

preto José em setembro de 1887. 

O pedido para o exame é feito pelo delegado a partir da comprovação de um ferimento na 

cabeça de José. O escravo pertencia a Antonio Pereira de Castro, residente em Casa Branca, em uma 

fazenda distante 4 léguas da cidade, fazenda Capoeira Bom Sucesso. José tinha 35 anos mais ou 

menos, era solteiro, filho de José e Maria, ambos livres e moradores do termo de Casa Branca, natural 

do mesmo local, trabalhador de roça, como ele mesmo atestou ao delegado do caso. 

José foi encontrado caído num campo de uma fazenda por um morador da villa de Ribeirão 

Preto, onde permaneceu por dois dias. Ao ser encontrado, o escravo relatou que além do ferimento, ele 

estava sem se alimentar. 

Como ocorria em todos os exames de corpo de delito foram chamados dois peritos para a 

realização do laudo e duas testemunhas para acompanhar os trabalhos. 

Os peritos constataram um ferimento de lâmina no lado direito da cabeça de José, constataram 

também um avançado processo bacteriano, denominado por eles de bicheira. 

Como descrevemos na apresentação dos processos, os peritos tinham que responder a alguns 

quesitos durante a observação do ferido. Concluíram que de fato havia um ferimento, mas que não era 

mortal, salvo complicações, realizado por um instrumento contundente, não resultando em perda ou 

destruição de membros ou órgãos, não inabilitando ao trabalho, mas provocando um grande incômodo 

de saúde, resultando o dano em quinhentos mil réis (500$000). Ao final do exame de corpo de delito os 

peritos avaliavam quanto poderia custar o dano constatado.   

 O escravo José relata que as ofensas (ferimentos) foram provocadas em seu corpo pelo filho 

de seu senhor de nome Manoel Pereira de Castro. Retrata que foi ferido num sábado ao meio dia 

quando trabalhava no serviço de bater palha. O ferimento tinha sido provocado por um relho na cabeça 

e em alguns lugares do corpo. Foi quando ele e alguns de seus companheiros que trabalhavam juntos 

fugiram, ficando desde este dia fugido. 
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 Este processo nos permitiu um contato com a ―fala‖ do agredido, o escravo José, que além de 

denunciar a agressão, demonstra como às vezes era violenta a relação entre senhores e escravos. 

Comenta que tanto ele quanto seus parceiros são ―muito judiados, tanto por espancamento, como 

também passam fome‖. Reitera que os castigos são sempre empregados pelo senhor moço, Manoel. 

 Quando perguntado se alguém havia presenciado a agressão revela que seus companheiros 

João, Geraldo, Thomaz, Estevão, Lima, Joaquim, José, Marcelino. 

 Durante o depoimento do escravo José, morador de Casa Branca e encontrado ferido em 

Ribeirão Preto, após fuga por motivo de espancamento, chegamos a algumas conclusões. Em primeiro 

lugar que o mundo que cercava senhores, escravos, livres e libertos era pautado quase sempre pela 

violência cotidiana, em segundo lugar que em localidades em que a posse média de escravo era 

pequena, muitas vezes as punições eram desempenhadas pelos próprios senhores, resultado que 

Ferreira encontra em Franca, local estudado por ele, e isto fazia incorrer tanto em risco para os cativos, 

mas principalmente aos senhores que se expunham constantemente e que muitas vezes por descuido, 

acabavam sofrendo agressões de seus escravos. 

 Fugir de uma situação de violência e fome, representava aos cativos a possibilidade de 

construção de uma nova vida e mesmo a constituição de uma família, ainda que juridicamente o 

fugitivo permanecesse escravo correndo o risco de ser reconhecido e preso a qualquer momento.  

 Vários escravos tiveram êxito na fuga utilizando-se da estratégia da mudança do nome, 

falsificação de documentos, entre outras artimanhas. Ao se evadir da propriedade de seus senhores, 

lutando pela liberdade os fugitivos segundo Liana Maria Reis,  

 
 

[...] esmeravam-se na construção cotidiana de mecanismos de resistência, 
num jogo de sobrevivência, no qual tudo valia: mudar de nome, fingir-se humilde e 
deficiente, ser civilizado, valente, usar a força das armas, arriscar novas fugidas, 
falsificar documentos e, sobretudo, passar-se por alforriado. Tudo era válido para 
garantir a sonhada liberdade. Liberdade arriscada e difícil de ser mantida numa 
sociedade na qual eram perseguidos, vigiados e marginalizados, mas que, 
contraditoriamente, também os incorporava à vida econômica e social.283 

 

 Porém a fuga, apesar de representar uma ameaça constante ao sistema, quase sempre não se 

concretizava, justamente porque os escravos não eram vigiados apenas dentro dos limites senhoriais, 

mas por toda sociedade. 

 Segundo as análises de Reis e Silva sobre a possibilidade das fugas, 

 

                                                           
283 REIS, Liana Maria. Op. cit. p. 190. 
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[...] a escravidão não terminava nas porteiras de uma fazenda, mas fazia 
parte da lei geral de propriedade e, em termos mais amplos, da ordem social aceita. 
O grande obstáculo às fugas era a própria sociedade escravista.284 

 

 Retomando o caso de agressão sofrida pelo escravo José, temos o triste desfecho do caso, 

dois dias após a realização do exame de corpo de delito e dos esclarecimentos prestados pelo cativo, 

ocorre a morte do escravo. Segundo os mesmos peritos que o examinaram a causa da morte teria sido 

os ferimentos, agravados por bactérias. 

 Como o ocorrido foi numa fazenda em Casa Branca as autoridades de Ribeirão Preto 

encaminharam o caso para lá. 

 Não temos conhecimento do que ocorreu depois que o processo foi encaminhado para aquela 

localidade.285 

 Violência, fugas, mortes, estes eram alguns acontecimentos que cercavam o mundo daqueles 

que viviam estes últimos anos da escravidão no país. 

 Outro caso de violência, constatado através de um exame de corpo de delito foi no escravo 

Ignácio, casado, com aproximadamente vinte e quatro anos de idade, natural do termo de Ribeirão 

Preto, filho de Balbina, escrava solteira. Ignácio era de propriedade de José Augusto Alves Junqueira. 

Ficou constatado diante dos peritos e das testemunhas que Ignácio sofreu um ferimento a faca 

e um tiro de espingarda, provocando vários ferimentos, cuja quantia estipulada pelos peritos é da 

ordem de 2 mil contos de reis (2,000;000). O caso foi encerrado como uma tentativa de suicídio.286 

Chama-nos a atenção o caso da tentativa de suicídio do escravo Ignácio, o que poderia levar 

um cativo a cometer ato tão extremo? Pela análise do processo não nos é possível chegar a uma 

resposta definitiva, mas em contato com outros trabalhos sobre os momentos finais acerca da 

escravidão, o suicídio não era um caso raro entre os cativos e a conclusão destes casos, segundo 

estes trabalhos, é que para muitos cativos a morte seria um meio menos doloroso do que continuar 

cativo. É claro que para as localidades onde o suicídio de escravos é muito alto, precisamos de uma 

análise mais minuciosa, pois o suicídio pode tentar esconder um homicídio, apenas para proteger um 

possível assassino.  

Analisar e interpretar o cotidiano envolvendo senhores, escravos, livres e libertos, a partir das 

fontes primárias, processos crimes, ações de liberdade, exame de corpo de delito, nos possibilitou uma 

observação mais detida do tipo de sociedade que tínhamos em Ribeirão Preto as vésperas do fim da 

                                                           
284 REIS, João José e SILVA, Eduardo. Op. cit. p.66. 
285 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 23-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
286 Este processo encontra-se no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, caixa 15-A do 1º Ofício Cível no 
Grupo de Processos Antigos. 
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escravidão, um local que se desenvolvia economicamente com uma velocidade espantosa, mas que 

conservava o teor violento próprio das localidades escravistas, repletas de situações de tensões e 

conflitos. 
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Esta pesquisa dedicou-se ao estudo das formas de ações e resistência dos cativos de Ribeirão 

Preto entre 1850 e 1888, procurando demonstrar que os cativos, mesmo diante de inúmeras 

adversidades, conseguiram criar espaços autônomos de sobrevivência. 

Acreditamos que diante dos dados apresentados, conseguimos evidenciar que os cativos não 

eram seres passivos, incapazes de modificar seus destinos, mero reflexo de seus senhores, 

principalmente no decorrer da segunda metade do século XIX, onde observamos um aumento no 

número de revoltas e de ações judiciais de escravos contra seus proprietários. É bem verdade que 

neste período também os negros contaram com a opinião pública nacional e internacional para a 

extinção da instituição escravidão, mas este apoio, em grande parte, se devia a tomada de consciência 

dos cativos. 

Com uma instituição criada sob a égide da violência e fortemente marcada pelo processo da 

exclusão social, os cativos se viram obrigados a procurar alternativas, de acordo com suas práticas e 

costumes, para sobreviver na sociedade.  

A busca pela liberdade sempre foi um caminho trilhado por esses homens e mulheres, que 

arrancados de sua terra natal, transportados e vendidos como meras mercadorias, conseguiram a partir 

de atos de violência ou por meio da negociação,  a liberdade, que sempre foi uma meta. Contudo, 

através das contingências econômicas ou mesmo sociais, tiveram muitas dificuldades para alcançá-la. 

As modificações nas estruturas econômicas e sociais do país, juntamente com as ações e 

resistência dos escravos iam cada vez mais interferindo nas decisões políticas e na configuração de 

uma nova cultura. 

Para este escravo a fronteira da escravidão e da liberdade já não estavam mais tão distantes. 

Alguns deles conseguindo fazer valer na Justiça seus direitos. 

Em Ribeirão Preto onde os cativos se encontravam presentes nas mais variadas atividades 

econômicas e em plantéis de todos os tamanhos, também observamos, através da análise dos 

processos, como eles conseguiram no dia-a-dia ampliar sua autonomia perante seus senhores. 

O negro sempre esteve comprometido na luta por sua liberdade, conduzindo, mesmo de 

maneira indireta o sistema escravista ao seu declínio, pois se não o fizesse talvez a escravidão 

perdurasse um pouco mais de tempo. Na análise dos processos de liberdade, pudemos observar que 

eram muito atuantes e conscientes de seus direitos, mesmo que a sociedade não fosse nenhum pouco 

generosa com eles dificultando ao máximo seu acesso à liberdade. E isso só engrandece as ações da 

Dorothea, João, Francisco, Luzia e tantos outros que lutaram para conseguir valer seus direitos. 

Pena que mesmo chegada a abolição a sociedade brasileira continuou a marginalizar os 

negros e que mesmo depois de muitas mortes e infortúnios para a maioria dos negros a liberdade 

pouco representou. 
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[...] a modernidade se enraizava em Ribeirão Preto e desde o inicio deste 
processo histórico, a cidade foi condenada a assimilar a modernização dos 
costumes e da paisagem urbana, fruto de um amálgama de contrários 
(rural/urbano; atraso/progresso; civilização/barbárie).  

 
(Letícia Aparício & Jorge Luiz de França) 
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RESUMO 

 

A nossa pesquisa busca responder os motivos que levaram Ribeirão Preto, uma localidade 
rural, a transformar-se rapidamente em uma urbe moderna, cheia de anseios pelo novo. Chega a ser 
denominada no período da Belle Époque, como a Petit Paris, graças à elite que insere a ―realidade 
européia‖, ao seu modo, nos costumes consumistas. As confeitarias, a moda e os automóveis são um 
dos exemplos. Quem seriam os responsáveis por essas mudanças? Seriam a chegada das indústrias 
em 1911, ou os reis do café que financiavam o nascente comércio? Outro principal referencial será a 
apresentação dos aspectos modernizantes como o rádio, o cinema, o lazer noturno, a imprensa escrita, 
o futebol entre outros, introduzidos pela elite cafeeira. 

 

Palavras-chave: urbanização; modernidade; Belle Époque 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Our research seeks to explain the reasons that led Ribeirão Preto, a rural community, to 
rapidly become a modern city, full of anxiety by all new things. Ribeirão Preto was known, in the Belle 
Époque period, as Petit Paris, due to the ‗European reality‘ inserted in the consumist ways by the elite 
people. The candy shops, the fashion and the automobiles are a few examples. Who would be 
responsible for these changes? Was it the arrival of industries around 1911, or the coffee barons who 
supported the growing commerce? Another point of reference were some modernizing aspects being 
introduced, like the radio, the cinema, the night entertainment, the written press, the football among 
others introduced by the coffee producing elite. 

 

Keywords: urbanization, modernity, Belle Époque. 
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Estudar a história das cidades é muito interessante, porque fazemos uma viagem no tempo e 

descobrimos que tudo o que hoje acontece ao nosso redor foi e vai sendo modificado com o passar dos 

anos. O fato das cidades estarem crescendo de forma desordenada nos chama atenção, e com essa 

pesquisa vamos observar que nada surgiu do dia para a noite, tudo foi sendo transformado de forma 

gradativa pelo homem, prejudicando aqueles que tinham menos condição e os empurrando para áreas 

insalubres da cidade, enquanto a elite se posicionava no centro da urbe em grandes e requintados 

casarões. Por isso a relevância de se estudar esse tema.  

Temos por objetivo apreender o impacto e o significado de algumas manifestações da cidade 

de Ribeirão Preto entre 1889-1929, principalmente no que se refere a sua ascensão como um grande 

centro urbano, com vida noturna agitada em teatros e cinemas. Com uma elite ―moderna‖ e 

consumista, criando condições para o aparecimento, por exemplo, de indústrias cervejeiras na cidade. 

Ribeirão Preto, por ter esse percurso que liga o café com o surgimento das primeiras 

indústrias, facilita a nossa observação dos motivos que levaram a cidade a ter tal crescimento, a 

transformação do campo em urbano, mas o urbano necessitando estritamente do campo para a 

manutenção do seu crescimento e uma elite ―rurbana‖ com novos hábitos sociais. 

A nossa pesquisa tem como objeto principal a historia da urbanização de Ribeirão Preto. Para 

melhor entendermos como se deu esse processo, inicialmente, vamos fazer um esboço dos conceitos 

de urbanização através de referenciais bibliográficos como Munford, Braudel, Weber, Loius Wirth e 

outros autores que pesquisaram a formação das cidades. 

Através desses conceitos, pretendemos inferir quais os motivos que levaram a essa 

urbanização. Antes de entramos no nosso objeto central, o autor Nicolau Sevcenko, nos apresentará os 

municípios de São Paulo, que estava começando a se urbanizar, e do Rio de Janeiro, pioneiro em 

urbanização. Ao final chegarmos à cidade de Ribeirão Preto, no período de 1889-1929, auge e queda 

do café. 

Os meios que possibilitaram esse crescimento urbano serão apresentados no decorrer de 

nosso trabalho, que está divido em três capítulos. O primeiro faz um apontamento sobre os conceitos 

de urbanização, destacando os fatores que levaram a esse processo e ás suas conseqüências. Ainda 

no primeiro capítulo apresentaremos uma breve introdução sobre a fundação de Ribeirão Preto. 

No segundo capítulo estudaremos especificamente a urbanização de Ribeirão Preto, focando 

a transição do campo-cidade, nascedouro da Petit Paris caipira. 

No terceiro e último capítulo estudaremos a modernidade como mola propulsora da 

urbanização, principalmente na esteia de Marshall Bermann. O período da Belle Époque também será 

abordado, revelando quais foram os traços de modernidade trazidos e deixados por ela em nossa 

cidade. O cinema, a vida noturna dos cabarés com suas meretrizes, os cassinos, as confeitarias, o 
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futebol etc. serão exemplos da modernidade que se materializaram no urbano. Em anexo imagens que 

traduzem essas transformações. 

Em relação aos métodos de pesquisa utilizaremos fontes documentais e iconográficas, além 

da pesquisa bibliográfica. Para isso trouxemos textos que analisam os conceitos de urbanização e 

modernização no geral, para no momento oportuno utilizar a bibliografia específica que trata da 

urbanização de Ribeirão Preto. 

Segundo Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de um material já existente como 

livros e artigos científicos. 287 

Dentro das fontes bibliográficas podemos encontrar: 

Livros de leitura corrente, que são obras de diversos gêneros literários, como romance, poesia e teatro, que 

possibilitam conhecimentos técnicos e científicos. 

Livros de referência, também denominados livros de consulta, que possibilitam a rápida obtenção das 

informações requeridas. Temos dois tipos de livro de referência: 

1. Referência informativa: que contém a informação que se busca. 

Exemplo: dicionários, enciclopédias, anuários e almanaques. 

2. Referência: remissiva: que remetem a outras fontes. 

Exemplo: catálogos 

Existem também as publicações periódicas, que são editadas em fascículos com intervalos 

regulares ou irregulares, e têm a colaboração de vários autores e assuntos diversos. As principais 

publicações periódicas são jornais e revistas, que estão ganhando um destaque muito importante nas 

pesquisas atuais. 

Porém, existem limitações e vantagens no uso de cada uma das fontes: 

 
 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente 
importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço.288 

 

As desvantagens são que, neste tipo de pesquisa, muitas vezes as fontes secundárias 

apresentam dados equivocados, e utilizando somente este tipo de fonte pode ocorrer a reprodução e 

até mesmo a ampliação destes dados. Por isso é muito importante que o pesquisador analise com 

                                                           
287 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991 p. 50. 
288 GIL, op. cit. p. 50. 



 

225 

 

225 

profundidade cada informação verificando incoerências ou contradições, ou seja, fazer uma 

garimpagem cuidadosa das fontes. 

Por isso a necessidade de se complementar as fontes, enriquecendo assim a pesquisa, 

diminuindo as possibilidades de erro. 

Utilizaremos também a pesquisa documental, que utiliza documentos que foram analisados 

(são os chamados de segunda mão) e os que nunca receberam um tratamento analítico (chamados 

primeira mão). 

Documentos de primeira mão são documentos conservados em arquivos de órgão 

públicos ou privados, associações científicas, igrejas, sindicatos e partidos políticos. 

Formados por fotografias, cartas pessoais, gravações, memorandos, regulamentos, 

ofícios e boletins. 

Documentos de segunda mão, de alguma forma, já foram analisados, como tabelas 

estatísticas, relatórios de pesquisas, relatórios de empresas etc. 

 
 

Fontes usualmente consultadas nas pesquisas documentais tais como 
jornais, boletins e folhetos, podem ser tratados como fontes bibliográficas. Neste 
sentido é possível até mesmo tratar a pesquisa bibliográfica como um tipo de 
pesquisa documental, que se vale especialmente de material impresso 
fundamentalmente para fins de leitura.289 

 

Assim como colocamos as vantagens e as desvantagens da pesquisa bibliográfica, vamos 

fazer a mesma análise sobre a pesquisa documental. 

As vantagens de se pesquisar nos documentos é que eles subsistem ao longo ao longo do 

tempo e tornam-se a mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica, 

exige baixo custo, apenas disponibilidade de tempo. Não exige contato direto com o objeto, já que em 

alguns casos este contato é indispensável. 

 
 

[...] a pesquisa documental também apresenta limitações. As críticas mais 
freqüentes com este tipo de pesquisa referem-se à não representatividade e à 
subjetividade dos documentos. São críticas sérias: todavia, o pesquisador 
experiente tem condições ao menos em parte, contornar essas dificuldades [...] 
alguns pesquisadores consideram um grande número de documentos e selecionam 
um certo número pelo critério de aleatoriedade. [...] algumas pesquisas elaboradas a 
partir de documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um 
problema ou, então, hipóteses que conduzem à sua verificação por outros meios. 290 

 

                                                           
289 GIL, op. cit. p. 52. 
290 Ibidem, p. 52. 
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Como podemos observar, em todo trabalho científico há necessidade do pesquisador ter um 

―olhar‖ muito apurado sobre suas fontes, analisando de forma cuidadosa tudo o que esta sendo 

colocado em seu trabalho. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
Capítulo 1 

A História da Urbanização: 
das aldeias as cidades 
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1. A História da Urbanização: das aldeias as cidades 
 
 

Através dessa pesquisa vamos observar a fundação e o crescimento de Ribeirão Preto e, 

para isso, alguns conceitos vão nos servir de parâmetro para analisarmos o processo de urbanização. 

Casos clássicos nos remetem às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, principais porás de chegada 

da modernidade até nosso país. 

A bibliografia sobre o tema é ampla e variada, e muitos estudiosos se debruçaram sobre a 

urbanização e seus corolários. Obra clássica nos legou Lewis Munford, analisando desce o nascer de 

uma cidade até suas atuais configurações. 

 
 

Que é a cidade? Como foi que começou a existir? Que processos promove? 
Que funções desempenha? Que finalidade preenche? Não há definição que se 
aplique sozinha a todas as suas manifestações nem descrição isolada que cubra 
todas as transformações, desde o núcleo social embrionário até as complexas 
formas da sua maturidade e a desintegração corporal de sua velhice. As origens das 
cidades são obscuras, enterrada ou irrecuperavelmente apagada uma grande parte 
de seu passado, e são difíceis de pesar suas perspectivas futuras. 291 

 

Sempre que pensamos no surgimento das cidades, imaginamos que os homens as fizeram 

para criar seus animais, para terem onde ficar com suas famílias, mas Munford vem nos mostrar que as 

aldeias surgiam graças aos mortos, que necessitavam ser enterrados, numa forma de respeito aos 

seus antepassados e também uma referência para seu povo. 

 
 

No desenvolvimento dos aglomerados humanos permanentes, encontramos 
a expressão de necessidades animais semelhantes às que se verificam em outras 
espécies sociais; contudo, até indícios urbanos primitivos revelam mais do que isso. 
Pouco depois de se ter descoberto a trilha do homem no mais antigo dos 
acampamentos ou dos instrumentos de pedra lascada, encontra-se a prova de 
interesses e inquietações que não tem correspondente animal; em particular, uma 
cerimoniosa preocupação pelos mortos, manifestada em seu sepultamento 
deliberado – com evidências cada vez maiores de piedosa apreensão e temor. O 
respeito daquele homem antigo pelos mortos, em si mesmo uma expressão de 
fascínio pelas suas poderosas imagens de fantasia em vigília e sonho noturno, teve 
talvez um papel maior ainda que as necessidades de ordem mais prática [...] os 
mortos foram os primeiros a ter uma morada permanente: uma caverna com a cova 
assinalada por um monte de pedras, um túmulo coletivo. Constituíram marcos aos 
quais provavelmente retornavam aos vivos, a intervalos, a fim de comungar com os 
espíritos ancestrais ou de aplacá-los.292 

                                                           
291 MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. Trad. Neil R. da Silva. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 9. 
292 MUMFORD, op. cit. p. 12. 
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Munford descreve a cidade da seguinte maneira: 

 
 

A cidade é uma estrutura especialmente equipada para armazenar e 
transmitir os bens da civilização e suficientemente condensada para admitir a 
quantidade máxima de facilidades num mínimo espaço, mas também capaz de um 
alargamento estrutural que lhe permite encontrar um lugar que sirva de abrigo as 
necessidades mutáveis e formas complexas de uma sociedade crescente e de sua 
herança social acumulada 293 

 

Os costumes das aldeias também foram modificados com a chegada da urbe. Anteriormente, 

o agricultor produzia alimento para sua família ou sua aldeia, com esse novo modo de vida e de 

governo, o aldeão necessitava trabalhar mais para sustentar a sua família e satisfazer com amplos 

excedentes os sacerdotes e governantes. Ser ancião na aldeia para nada mais servia, os jovens 

estavam agora tomando a frente das conquistas que eram, até então, tarefa dos mais velhos. 

 
 

Na criação final da história, a ―pequena cidade‖, ou cidadela alteou-se acima 
da aldeia e dominou seus humildes hábitos. Não bastariam ampliações apenas das 
suas partes para transformar a aldeia dando-lhe nova imagem urbana; na verdade a 
cidade era um novo mundo simbólico, representando não apenas um povo, mas 
todo o cosmo de Deuses. 294 

 

Após conhecermos um pouco sobre a origem das cidades no período primitivo, vamos 

explorar brevemente conceitos de alguns autores que apontam as indústrias como principais fatores de 

transformação de campos em cidades, e outros que trazem a relação campo-cidade, financiadora 

dessa transformação. Mas antes devemos estar atentos a um detalhe. 

Segundo Munford, a industrialização e a comercialização que associamos ao crescimento 

urbano foram acontecendo gradativamente durante séculos e chegou ao ponto em que necessitava 

expandir; não aconteceu do dia para noite, apenas foi um processo de desenvolvimento das aldeias 

que resultou no nascimento das cidades. Nas palavras do referido estudioso, 

 
[…] o que começara com uma gotícula urbana contida em si mesmo tornava-

se por força inflado, até ganhar as dimensões iridescente bolha de sabão um 
império imponente nas suas dimensões, porém frágil na proporção e no tamanho. 295 

 

Fernand Braudel, em ―a origem da cidade‖, afirma que ―as cidades são como transformadores 

elétricos: aumentam as tensões, precipitam as trocas, caldeiam constantemente a vida dos homens‖. 
                                                           
293 Ibidem, p. 39. 
294 Ibidem, p. 44. 
295 MUMFORD, op cit. p. 63. 
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296  Assim como Munford e Braudel, Louis Wirth afirma que o surgimento da cidade é produto do 

crescimento, não da criação instantânea, e que as influências trazidas por ela não eliminam por 

completo os costumes que predominavam anteriormente. 297 

Para Max Weber ―o tipo de relação da cidade suporte da indústria ou comércio, com o campo 

fornecedor de meios de subsistência constitui parte do complexo de fenômenos que se denominou de 

economia urbana‖. 298 Esta afirmação corrobora a idéia de que o campo é o grande ―financiador‖ das 

indústrias que fazem surgir às cidades. 

Loius Wirth vem confirmar essa idéia de que o campo é um dos fatores que proporcionaram o 

surgimento da cidade, na medida em que, para ele, a ―cidade e o campo podem ser encarados como 

dois pólos de relação aos quais todos os aglomerados humanos tentem a se dispor.‖ 299 Ribeirão pode 

se encaixar nessa hipótese, graças aos coronéis cafeeiros que financiaram grandes construções, como 

teatros, cervejarias, cafés, edifícios que proporcionaram o nascimento de uma vida noturna agitada e 

consumista. 

Write também chama a atenção para os novos ―hábitos sociais‖ que os citadinos começaram 

a experimentar: novas ―imagens‖ e novos desejos vão nascendo e absorvendo influências externas. 

 
 

[...] o mundo contemporâneo poderá ser chamado de urbano não é medido 
inteiro ou precisamente pela proporção da população total que habita as cidades. As 
influências que as cidades exercem sobre a vida social do homem são maiores do 
que poderia indicar a proporção da população urbana. 300 

O imitar de outras culturas faz com que o habitante local ―respire‖ outros ares, influindo no 

seu modo de pensar. Os maiores exemplos são cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão 

Preto, que adaptavam a arquitetura e os costumes de cidades da Europa. Paris foi o grande modelo 

dessas ―cópias‖, todos queriam ser europeus, mas voltaremos a assunto em momento mais oportuno. 

Agora, vamos regressar ao nosso enfoque, no qual revisávamos os muitos conceitos de cidade. 

Segundo Robert Ezra Park, 

 
 

[...] a cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de 
convivências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc. algo 
mais também do que uma mera constelação de instituições e dispositivos 
administrativos – tribunais, hospitais, escolas, polícia, funcionários civis de vários 

                                                           
296 BRAUDEL, Fernand. Civilização material economia e capitalismo séculos XV-XVIII. Trad. Telma Costa. São Paulo: 
Martins Fontes, 1995 p. 439. 
297 WIRTH, Louis. O urbanismo como modo de vida. Trad. Marina C.Treuherz. . In VELHO, Otávio G. O Fenômeno 
Urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.p.91. 
298 WEBER, Max. Conceitos e categorias da cidade. Trad. Antonio Carlos P. Peixoto. In VELHO, Otávio G. O Fenômeno 
Urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 69. 
299 WIRTH op. cit. p. 91. 
300 Ibidem, p. 90. 
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tipos [...] a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes, tradições 
sentimentos e atitudes organizadas inertes a esses costumes e transmitidos por 
essa tradição [...] a cidade não é meramente um mecanismo físico e uma construção 
artificial. Esta envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem; e um 
produto da natureza; particularmente a natureza humana. 301 

 

Depois da ―estruturação‖ das cidades vários problemas começaram a surgir. Agora tudo é 

pensado no coletivo, ―serviços de utilidade pública, instituições recreativas, educacionais e culturais, 

escolas, cinemas, rádio e os jornais em virtude de sua clientela oriunda das massas, devem 

necessariamente operar como influências niveladoras‖ 302. A mudança na estrutura familiar também se 

opera neste contexto, as mulheres começaram a ir para as fábricas e o casamento foi ficando cada vez 

para mais tarde, às vezes nem acontecia e o número de pessoas solteiras nas cidades era bem 

grande. As relações de convivência, se assim as podemos chamar, também passaram ser mais 

superficiais, pois com o crescimento das cidades as pessoas passaram a não se conhecer mais, 

conforme demonstra o texto abaixo:  

 
 

A dona-de-casa citadina, que há meio século conhecia pessoalmente o 
açougueiro, o merceeiro, o leiteiro, seus vários fornecedores locais, como pessoas 
individuais com histórias e biografias que impressionavam [...] gozam agora do 
benefício de uma única expedição semanal ao supermercado impessoal, onde por 
acaso tem a probabilidade de encontrar uma vizinha·. 303 

 

Robert Ezra Park aponta a segregação urbana como mola propulsora desse individualismo, 

assim como os meios de transporte e comunicação. ―Os processos de segregação estabelecem 

distâncias morais que fazem da cidade um mosaico de pequenos mundos que se tocam, mas não se 

interpenetram‖.  304 Em algumas cidades esse distanciamento, favorecido pelo individualismo, surge 

não só entre campo e cidade, mas também dentro do próprio contexto urbano. A divisão dos bairros 

nas cidades é um grande exemplo. Em Ribeirão Preto o centro com seus belos casarões, o Campos 

Elíseos e a Vila Tibério com seus operários em suas vilas nos revelam um pouco dessa segregação.  

 
 

Haussman e a modernização de Paris 

 

                                                           
301 PARK, R.E. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. Trad. Sergio M. 
Santeiro. In VELHO, Otávio G. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.p. 26. 
302 WIRTH, op. cit. p. 106. 
303 MUMFORD. op. cit. p. 553. 
304 PARK, R.E. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. Trad. Sergio 
M. Santeiro. In VELHO, Otávio G. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.p.62. 
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No século XIX, o triunfo da economia capitalista industrial na Europa acelerou 
de maneira impressionante o processo de urbanização do continente. Para se ter 
uma idéia, em 1851, Londres já tinha 2,5 milhões de habitantes e Paris 1 milhão, 
passando respectivamente para 3,9 e 1,9 milhões em 1881.305 

 

As cidades na Europa sofreram um crescimento desordenado devido à industrialização. Os 

antigos bairros medievais foram sendo superpovoados e os novos bairros no entorno das fábricas que 

se localizavam na periferia se tornaram um grande aglomerado de construções e pessoas, dificultando 

a circulação de ar, incidência da luz solar, escoamento dos detritos que corriam a céu aberto, deixando 

as vilas suscetíveis a epidemias favorecendo a insalubridade. 

 
 

(Na cidade velha) as ruas mesmo as melhores são estreitas e tortuosas, as 
casas são imundas, velhas a cair e o aspecto das ruas laterais é absolutamente 
horrível (...). Aqui encontram-nos realmente num bairro quase manifestamente 
operário, visto que nem as lojas nem tabernas se dão ao trabalho de mostrarem 
pouco asseio. Mas isto ainda não é nada comparado com as vielas e os pátios que 
se estendem por detrás, e aos quais apenas se chega por meio de estreitas 
passagens cobertas através das quais não passam nem duas pessoas uma do lado 
da outra.306 

 

As epidemias se tornaram um grande pesadelo nas cidades, pois a cólera e a tuberculose 

não atingiam somente a classe operária que morava nas áreas mais insalubres, mas também as 

classes abastadas. Segundo Fransérgio Follis, a higienização, embelezamento e a racionalização 

tornaram-se elementos da ideologia burguesa para motivar e justificar as reformas modernizadoras, 

que transformariam a paisagem urbana de várias cidades no mundo. 

A primeira grande reforma urbana aconteceu em Paris, entre os anos de 1853 e 1869, 

proporcionada pelo Barão Eugène Haussman. 

 
 

[...] a antiga cidade foi verdadeiramente demolida, e construída uma nova, 
mais moderna e funcional, que na realidade, excluía as populações mais pobres das 
ações urbanas modernizantes, empurrando-as para os subúrbios desestruturados e 
insalubres. 307 

 

Como falamos anteriormente, as cidades européias tinham suas ruas estreitas e de difícil 

acesso, e em Paris não era diferente, por isso Haussman, no seu programa de reforma urbana 

                                                           
305 FOLLIS, Fransérgio. Modernização no interior paulista: o poder público municipal e a transformação do espaço 
urbano de Franca (1890- 1940). Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em História, 
da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista. Franca 1999. p. 18.  
306 Ibidem, p. 19. 
307 FOLLIS, op. cit. p. 23. 
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modificou toda a configuração da cidade, dando vida aos elementos da ideologia burguesa racionalizou 

o espaço urbano com a abertura de ruas mais largas para facilitar o acesso de homens e o transporte 

de mercadorias, ilhas para facilitar a travessia de pedestres e vias alternativas para caminhadas. Os 

espaços públicos foram embelezados com bulevares amplos e arborizados ―transformando Paris em 

um espetáculo particularmente sedutor, uma festa para os olhos e para os sentidos‖, 308 servindo de 

modelo urbano para muitas cidades do mundo inteiro, inclusive em algumas urbes brasileiras.  

 
 

Ribeirão Preto: de rural a Petit Paris 

 

A história de Ribeirão Preto remonta o período de queda do ouro em Minas Gerais, e a 

diversificação das culturas nessa localidade provocou o deslocamento dos mineiros que começaram 

habitar a região de Ribeirão Preto. Foi através de uma disputa judicial que começa a nossa história, 

duas famílias – Dias Campos e Reis de Araújo – brigam para saber qual teria o direito de se apossar 

dessas terras. 

No ano de 1846, o juiz Judalício Randolfo Figueira Aguiar dava por encerrado o processo 

judicial, ficando os sucessores dos Irmãos Reis de Araújo proprietários legítimos da Fazenda do Rio 

Pardo, que anos mais tarde seria desmembrada em Ribeirão Preto ou Pontinha, Laureano e Retiro. 

Após varias tentativas de doações fracassadas para a formação de Ribeirão Preto, somente 

no ano de 1856 a Igreja aceita a quantidade doada para a formação e manutenção da Capela de São 

Sebastião, e os responsáveis por essa doação foram Mariano P. de Almeida e Maria L. do Nascimento, 

José Borges da Costa e Maria Felizarda, Maria Izidora de Jesus, Severiano João da Silva, João Alves 

da Silva e Ana Delfina Bezerra, José Alves da Silva e Pulcina Maria de Jesus. 

 
 

Apesar de vir ao encontro do desejo dos moradores nas imediações da 
fazenda das Palmeiras, em detrimento dos da Fazenda do Retiro a escolha do 
Padre Jermias para a localização da Igreja não prevaleceu por muito tempo, ao que 
parece, pelo fato do sacerdote ter reconhecido que as terras doadas na região das 
Palmeiras, não tinham sido juridicamente legalizadas [...] logo depois a 28 de março 
de 1863, o Padre Manuel Eusébio de Araújo, cumprindo ordens superiores do 
mesmo Vigário, escolheu o local para a Igreja dentro do perímetro do patrimônio 
estabelecido judicialmente anos antes. Esse local situava-se em frente a capelinha e 
foi denominado, posteriormente, Largo da Matriz e, mais tarde Praça XV de 
Novembro.309  

 

 

                                                           
308 Ibidem, p. 24. 
309 LAGES, José Antônio. Ribeirão Preto: da Figueira à Barra do Retiro – o povoamento da região pelos entrantes 
mineiros na primeira metade do século XIX. Ribeirão Preto: VGA, 1996 p.p. 224-225. 
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Economia  

 

A política ribeirão-pretana era baseada no coronelismo, já que a mesma era dominada pelos 

grandes fazendeiros que possuíam cargos militares honoríficos de major, tenente e coronel. 310 A 

cidade tinha dois grandes fazendeiros Francisco Schmidt e o Coronel Joaquim da Cunha Diniz 

Junqueira – mais conhecido por Quinzinho da Cunha – ambos tinham liderança política não por causa 

da extensão de suas terras, mas sim pela troca de favores políticos, administrativos e financeiros. 

Para alguns privilegiados o governo fazia ―concessões‖ especiais como isenção de impostos, 

utilização de força policial para interesses particulares, licenças etc... A grande maioria desses favores 

era prestada a elite cafeeira e seus aliados.311 

Os grandes propulsores da urbanização de Ribeirão Preto, sem dúvida, foram os grandes 

produtores de café, que faziam diversos investimentos para modernizar a cidade. Francisco Schmidt, 

Martinho Prado Júnior, Iria Alves Ferreira criaram e se apossaram da imagem refletida de que eles 

eram os novos bandeirantes, enfrentavam qualquer empecilho para modificar a Ribeirão agrícola numa 

Ribeirão urbana. 

 
 

Novos hábitos, novos costumes, a velha política do favorecimento e de 
interesses escusos: os homens da Primeira República, na visão de distintos 
escritores como Lima Barreto, entregavam o país nas mãos de argentários e 
ditadores de toda ordem. Para Silvio Romero, a entrada maciça destes elementos 
na economia e na política nacional coincidia com a existência dos familismos e das 
arcaicas oligarquias distantes do mundo moderno. 312  

 

 
Urbanização no Brasil: Rio de Janeiro e São Paulo seguidores do modelo Francês. 

 

No Brasil, pelo menos até as últimas décadas do século XIX, apesar das 
transformações ocorridas na segunda metade do século – instalação de ferrovias, 
transição do trabalho escravo para o livre, imigração, crescimento relativo do 
mercado interno, início da industrialização e desenvolvimento do sistema de crédito 
– não se alteraram profundamente os padrões tradicionais de urbanização que se 
definiram no período colonial quando, com exceção dos principais portos 
exportadores, os núcleos urbanos tiveram escassa importância vivendo na órbita 
dos potentados rurais. As cidades permaneceram então com suas funções urbanas 
limitadas e pouco se transformaram.313 

                                                           
310 VEIGA, Christiane de Morais. A Capital do chope: Mudanças nos hábitos culturais (1910-1940) (Monografia de 
Conclusão de Curso). Centro Universitário ―Barão de Mauá‖. Ribeirão Preto, 2005 p.18. 
311 VEIGA, op. cit. p.19. 
312 PAZIANI, Rodrigo. Construindo a Petit Paris: Joaquim Macedo Bittencourt e a Bélle Époque em Ribeirão Preto (1911-
1920) Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖ Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social. UNESP. Franca, 2004 p.84. 
313 Ibidem, p. 25. 
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A bibliografia sobre urbanização no Brasil também é muito variada, estudiosos brasileiros 

revelam em seus trabalhos a realidade das cidades em formação no nosso país. Vamos fazer breves 

considerações das teorias apresentadas por alguns deles. Sérgio Buarque de Holanda foi um dos 

pioneiros a tratar deste assunto, para ele as cidades coloniais não distinguiam o público do privado. 

Para Gilberto Freyre ―a cidade era um espaço social constituído a partir da distinção entre a casa e a 

rua.314  

Segundo Boris Fausto a formação da classe operária foi a grande articuladora da organização 

do espaço urbano em cidades com São Paulo e Rio de Janeiro.315 

Segundo outros autores, como José Murilo de Carvalho, os embates entre elite e população, 

põem ter sido propagadores da urbanização, como por exemplo a Revolta da Vacina, no Rio de 

Janeiro. 

E uma evidência que pode estar vinculada a afirmação de que o rural ―sustenta‖ o urbano é o 

fato de que a ação das mulheres pobres e prostitutas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em 

fins do século XIX e início do XX, estão ligadas ao fator urbanização. Algo que não é de se 

desconsiderar, já que essas mulheres (prostitutas) eram responsáveis em ―manter‖ o mercado dos 

cassinos e bordéis, trazendo fama para muitas cidades, como o caso de Ribeirão Preto, em que 

Francisco Cassoulet, com seus cassinos, propiciava o lazer para uma elite rurbana. 

Na transição do século XIX para o XX, as cidades no Brasil começaram a crescer e sofrer 

grande influência européia, principalmente da França, tanto em aspectos arquitetônicos e culturais, em 

Ribeirão Preto, por exemplo, os comerciantes.  

 

 

[...] influenciados pelo espírito francês – cujas casas levavam as alcunhas de 
Au Louvre, Notre Dame Paris, Au Bon Marche – eles procuravam difundir e anunciar 
produtos, liquidações, promoções ou inaugurações, quase sempre com referência à 
Paris, de modo a sensibilizar o fascínio dos consumidores iludidos que eram a 
desejar as novidades européias em circulação diária como as ―modas francesas‖ 
vendidas pela casa comercial Au Bonheur des Dames.316 

 

Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passavam pelos mesmos problemas da Europa 

que estava começando a se industrializar, moradias insalubres, casas com quantidade superior de 

pessoas, falta de saneamento. 

                                                           
314 DOIN, José Evaldo de Mello; NETO PERINELLI, Humberto; PACANO, Fábio Augusto. Incursões pela Belle Époque 
Caipira: proposta de uma prática da História da cidade e do Urbanismo. Revista Dialogus, 2006 p. 222. 
315 Ibidem. p. 222. 
316 CUELLO, Josué Peroni; DOIN, José Evaldo de Mello; PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. A saga de Ribeirão Preto na Belle 
Époque caipira; modernidade e urbanização na primeira república. Revista Dialogus. Ribeirão Preto, 2006 p.150. 
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[...] a influência da Paris de Haussman na modernização do Rio de Janeiro é 
um consenso entre os historiadores [...] Os ideais burgueses que haviam orientado 
as grandes reformas parisienses – higienização, embelezamento e racionalização 
da malha urbana – foram adaptadas ao Rio.317 

 

E essa influência parisiense começou a dar uma nova ―cara‖ para as urbes brasileiras, todas 

queriam ser belas a qualquer custo. Esse era o desejo da elite que as habitava: ruas largas para os 

seus troles, amplos e arborizados boulevares para os passeios, e os trabalhadores bem longe de tudo 

isso, enfurnados nos cortiços dos subúrbios. 

Na década de 1870, a cidade do Rio de Janeiro tentou passar por uma reforma urbanística, 

mas foi frustrada. Somente nos anos de 1903 e 1906 que tal façanha foi alcançada, graças ao apoio do 

governo federal, já que a capital nacional era considerada um problema. 

Por isso que no ano de 1902, o novo presidente da República Rodrigues Alves propôs uma 

remodelação em todo o espaço urbano carioca, construção de três avenidas, que ficaram a cargo do 

Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. As ruas antigas que eram estreitas foram alargadas 

para facilitar a ventilação, novas praças e jardins com aspectos parisienses foram construídos. Para 

combater a varíola, febre amarela e outras ―pestes‖, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado e 

o prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos fez algumas restrições: 

 

  [...] proibiu o comércio de leite por intermédio de vacas leiteiras que 
circulavam pelas ruas, a criação de porcos e a manutenção de hortas dentro dos 
limites urbanos, perambulação de cães vadios, o descuido com a pintura das 
fachadas, a livre circulação de mendigos, a exposição de carnes nas portas dos 
açougues.318 

 

Com todas as influências da Paris de Haussman, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um 

exemplo de modernidade, mas essas mudanças também foram percebidas na cidade de São Paulo, 

principalmente no ―Oeste Paulista‖, onde a produção cafeeira, financiadora da modernização, atingia 

grandes proporções. 

 
 

Desde o inicio da década de 1870, a dinâmica São Paulo – cidade que a 
partir do ultimo quartel do século XIX foi transformada no principal centro articulador-
técnico, financeiro e mercantil do café – já vinha sofrendo intervenções urbanas que, 

                                                           
317 FOLLIS, op. cit. p. 29. 
318 FOLLIS, op. cit. p. 30. 
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justificadas especialmente pela necessidade de higienizar o espaço citadino, 
objetivavam também efetuar o seu embelezamento e sua racionalização. 319 

 

O processo de embelezamento da cidade de São Paulo seguiu os mesmos padrões do Rio 

de Janeiro, ruas estreitas foram alargadas, muitos prédios antigos foram demolidos, os lampiões de 

querosene que iluminavam as ruas foram substituídos por lâmpadas elétricas.  

A obra de Nicolau Sevcenko intitulada Orfeu Extático na Metrópole é de grande importância, 

pois nos demonstra a transformação arrasadora que ocorreu na cidade de São Paulo, mesmo que 

muitos cronistas da época não visualizassem essa mudança abrupta, que desenraizava culturalmente a 

capital, que deixava um passado anônimo e construía o presente alicerçado no modernismo que 

pairava no ar da Belle Époque. 

O autor trabalha a todo instante o contexto de pós-primeira guerra mundial, que trouxe como 

conseqüência a industrialização, a arquitetura renovadora, o aumento do mercado nacional, o mito de 

heróis – bandeirantes, atletas, aviadores - e até o prefeito e depois governador Washington Luis como 

incentivador (garoto propaganda) das práticas modernistas, desde o esporte até as vestimentas e arte. 

Vamos fazer um comparativo, se assim podemos chamar, entre a Capital São Paulo e a ―Petit Paris‖ 

Ribeirão Preto ―financiada‖ pelos cafeicultores. 

Percebemos diversas influências arquitetônicas e culturais na urbanização de São Paulo e é 

muito interessante essa mescla. Em alguns bairros você se encontra em Paris e, alguns metros depois 

o transeunte se imagina em um parque londrino. Em Ribeirão Preto as sedes das fazendas e as casas 

de cidade dos coronéis, as casas noturnas e os pontos de entretenimento daquela geração deixaram 

marcas profundas nas ruas e bairros. Por seu turno, as levas de imigrantes e de trabalhadores que 

chegaram, imprimiu características na cidade: bairros foram formados com fortes marcas da cultura de 

quem os habitava, como por exemplo a Vila Tibério, que tem toda a influência do operariado italiano em 

suas casas, chegando ao ponto de muitas delas terem a arquitetura de chaminé, sendo que nunca 

abrigaram uma lareira. 

Os ritmos frenéticos nos bailes, introduzidos pelos norte-americanos (jazz, fox-trote, maxixe), 

danças com uma sensualidade diferente das dançadas inicialmente. Por aqui, Cassinos e bordéis, com 

suas ―francesas‖, faziam parte do divertimento da elite masculina, enquanto as senhoras e senhoritas 

freqüentavam as confeitarias. 

O cinema foi outra novidade que transformou a rotina das famílias abastadas paulistanas, 

todos queriam freqüentar as salas de cinemas. E é claro que não agradaram a todos, alguns pais de 
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família se sentiram constrangidos com as cenas apresentadas e não sabiam como proceder com suas 

filhas diante de tamanha vergonha. 

A urbanização trouxe problemas para São Paulo, meios de transporte insuficientes, moradias 

insalubres, trabalho infantil e mortalidade em grande escala de adultos e crianças em que a poluição e 

o envenenamento eram as principais causas. Ao mesmo tempo, enquanto famílias eram dizimadas 

pela falta de estrutura sanitária, outras estavam passeando em áreas arborizadas e ―bem cuidadas‖ 

que faziam parte do projeto de embelezamento da cidade. É claro que Ribeirão também sofria com 

esses problemas de estrutura sanitária, e os Códigos de Postura tentavam organizar a vida na cidade: 

moradores tinham horários para circular; comerciantes, horários para abrir e fechar seus negócios; 

enquanto os bêbados e marginais iam para a cadeia. 

Rodrigo Ribeiro Paziani faz uma reflexão sobre as mudanças ocorridas nos campos 

brasileiros entre 1890-1930 e um de seus focos de pesquisa é Ribeirão Preto, servindo de base para 

aprofundarmos nosso tema. 

Para ele a expansão cafeeira no território paulista foi à grande propulsora do nascimento de 

cidades como Ribeirão Preto. 
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2. Urbanização de Ribeirão Preto 

 
 

Essa expansão (cafeeira) estabelece a enorme dianteira das terras do café 
sobre outras regiões de país. O mundo do cofee business se engalona e sofistica. 
Entupida de dinheiro, sua elite quer a todo custo modernizar-se. Aquelas vilazinhas, 
aqueles lugarejos., que poucos anos antes eram apenas um parco aglomerado de 
casebres anônimos, insignificantes, entregues a modorra sonolenta da rotina, num 
repente acordam, tomados de pressa ingente para entrar no bonde da história e 
atingir o benesses do progresso e da civilização, acordados que foram pelo aroma 
forte e instigante daquela bebida dadivosa.Rápido crescem e tomam forma de 
cidades. Centros bafejados pela força da grana que constrói e destrói coisas belas. 
Admirável mundo novo que mescla sem possibilidades de separação o arcaico e o 
moderno. Era a Belle Époque caipira que tomava conta dos corações e das mentes 
das cidades do interior paulista.320  

 

Através da riqueza proporcionada pelos cafezais, Ribeirão começa a ganhar ares urbanos e 

se torna passagem obrigatória de artistas, escritores e autoridades brasileiras. E a partir daí começa 

ganhar fama: Canaã Paulista, Califórnia do Café, País do Café, Eldorado, Capital D‘Oeste e Petit Paris 

foram alguns ―apelidos recebidos‖ de seus ilustres visitantes. 

Em todo o decorrer de nosso trabalho apontamos os principais aspectos da urbanização em 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, dando especial atenção para as mudanças de hábitos e 

costumes. Agora, de forma mais detalhada, queremos abordar esses aspectos em Ribeirão. 

 

Na segunda metade do século XIX, houve uma explosão de consumo de café 
no mundo. As antigas áreas produtoras do Vale do Paraíba estavam esgotadas pela 
má qualidade do solo e mau uso da terra. Além disso, os produtores utilizavam 
basicamente mão de obra escrava o que se torna basicamente mais difícil a partir de 
1850 com a Lei Eusébio de Queiroz que extinguia o tráfico de escravos [...] Nesse 
contexto, insere-se o Oeste Paulista a questão do trabalho livre, com o imigrante em 
substituição ao do trabalho escravo, provocando uma situação de grande 
desenvolvimento agrícola sob condições de oferta potencialmente escassa de mão-
de-obra [...] foi portanto uma solução rápida e, principalmente de custo reduzido 
para os fazendeiros que, além de possuírem as melhores terras, aplicavam também 
técnicas modernas de produção e preservação do solo.321 

 

Percebemos que a produção cafeeira no Vale do Paraíba estava ―decadente‖, primeiro pela 

utilização de mão-de-obra escrava, depois pelo empobrecimento do solo. No ano de 1876, doutor Luis 

Pereira Barreto e seus irmãos trouxeram o café Bourbon e se fixaram na região do Oeste Paulista, 

onde ficaram deslumbrados com a qualidade da ―terra roxa‖. Em 1890, Ribeirão Preto se transforma na 

maior produtora de café do Estado então maior exportador do produto. A expansão cafeeira para a 
                                                           
320 PAZIANI, Rodrigo. Outras leituras da cidade: experiências urbanas da população de Ribeirão Preto durante a 
Primeira República. Tempo vol. 10 nº. 19. Niterói Jul./Dec.2005. 
321 TUON, Liamar. O cotidiano cultural em Ribeirão Preto. (1880-1920). Dissertação Mestrado em História Franca: 
Unesp, 1997. p.23. 
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nossa região está diretamente ligada na expansão das ferrovias no Brasil. No ano de 1883, a 

Companhia Mogiana chegou até Ribeirão Preto, facilitando o transporte de cargas e também de mão-

de-obra imigrante para as fazendas de café. 

 
 

A Vila amanheceu festiva. Poucas eram as casas para acomodação dos 
forasteiros. Por toda a parte, nas ruas, nas praças erguiam-se barracas.  Bandeiras, 
bandeirolas, em fios tremulavam, às centenas, á beira dos telhados e das portas, 
atravessando as ruas. Os amarrotados ternos de sarjão preto de ―carregação‖, por 
muito tempo guardados no fundo dos baús, escovados, tiveram seu dia. As chitas de 
cores vivas dos vestidos das sinhazinhas e os lenços de alcobaça na cabeça das 
matronas e no pescoço dos roceiros davam nota alegre e pitoresca à povoação. Nos 
quintais e nas portas das ―vendas‖, nos argolões dos esteios relinchava a cavalaria. 
Carros-de-bois, trolis descansavam no Largo da Matriz. Na estação apinhava-se 
verdadeira multidão. Para não perder o espetáculo muita gente dormia nas 
imediações, e, ali, conservara-se todo o dia, prevenidos todos com revirados de 
carne de porco e galinha, para as exigências do estômago. À hora aprazada 
chegavam à estação autoridades e outras pessoas de destaque. Fora de ambos os 
lados, rodilhados de rojão e bombas, em postes de madeiras, enfileiravam-se com, o 
fogueteiro ao lado, prontas a estourar no primeiro sinal. [... ] Nos momentos finais de 
espera, com todos ocupando a estação e arredores, o entusiasmo presente em cada 
hora do dia 23 de novembro de 1883, transformava-se em apreensão[...] Silêncio 
completo dominou tudo. O entusiasmo geral como que se arrefecêra, motivado pelo 
terror da maioria e pela comoção feliz dos que há muito ansiavam pelo 
acontecimento. Em poucos momentos muitos curiosos abandonavam a estação, 
correndo para todos os pontos, esbaforidos a procura de um seguro esconderijo. 
Duas raparigas muito espantadas, perdidas dos seus na confusão, não podendo 
fugir por estarem encantonadas na plataforma, cercada pelo restante dos curiosos 
tremiam de medo e choravam [...] Estrugiam os foguetes e as bombas. Gritos por 
toda a parte de pavor e alegria.322 

 

A chegada das ferrovias modificou o aspecto agrário de algumas cidades, e os primeiros 

traços de urbanização e modernidade começaram a dar ―seus sinais de vida‖. 

 
 

Observando o mapa da Estrada de Ferro Mogiana, percebemos a quantidade 
de ramais e prolongamentos que seguiam a marcha dos cafezais, visando satisfazer 
não só aos interesses dos fazendeiros locais, como também dos políticos e firmas 
estrangeiras localizadas no Estado de São Paulo e que financiavam o café. 323 

 

Muitas outras cidades não tiveram o mesmo sucesso de Ribeirão Preto ao tentarem se 

urbanizar, e acabaram se transformando em cidades mortas. Após a instalação da Mogiana, Ribeirão 

foi abandonando aos poucos suas características rurais, ligando-se cada vez mais aos atrativos de 

                                                           
322 Relato de Plínio Travassos dos Santos na inauguração do ramal da Ferrovia Mogiana em Ribeirão Preto. FARIA, 
Rodrigo S. Ribeirão Preto, uma cidade em construção. O moderno discurso da higiene, beleza e disciplina. Dissertação de 
mestrado UNICAMP, 2003 p. 125. 
323 TUON, op. cit. p. 28. 
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grandes urbes. Cinemas, teatros e cassinos chamavam a atenção da elite ―rurbana‖, que queria, a todo 

custo, se modernizar. O café, os imigrantes, os fazendeiros e as ferrovias passaram a ser o grande elo 

de sustentação dessa nova sociedade que estava surgindo – o campo se transformando em urbano. 

Segundo Faria, a área central de Ribeirão Preto foi a primeira a se urbanizar, a partir de 1868, 

com a construção da segunda capela. 

Uma das principais regras é que o arruamento e a construção de casas deveriam ser 

ordenados a partir do edifício da Igreja, indicando que o Largo da Matriz era referência de construção. 

Estabelecendo um novo modo de vida em que as pessoas não vinham mais ao centro apenas para 

rezar, mas também para consumir. 

 
 

Fica claro que o Largo, mesmo como função principal vinculada a atividades 
religiosas, é ocupado, também, por uma função comercial progressivamente 
ampliada. Ela assume, ao mesmo tempo, a conotação de espaço da fé nos 
momentos dedicados à devoção divina, e o espaço mercantil, nos momentos 
dedicados à devoção do consumo, ainda de subsistência, mas que paulatinamente é 
transformado em centro de consumo de produtos e mercadorias européias, tão ao 
gosto da burguesia da Bele Epoque capitalista e da economia capitalista. 324 

 

Assim como as cidades São Paulo e Rio de Janeiro passaram por um processo de 

embelezamento durante a sua urbanização, por aqui não foi muito diferente. Ruas foram abertas, 

praças foram sendo construídas, mas tudo baseado na antiga segregação de bairros, na qual os 

trabalhadores ficavam nas áreas insalubres enquanto a elite se posicionava no centro, longe de 

doenças e maus cheiros. Aos ‖imigrantes e trabalhadores, em geral, matadouros, hospitais e 

cemitérios. Ao nobre burguês urbanizado, teatros, palacetes, praças e vitrines‖ ·. 

A urbanização de Ribeirão Preto seguiu o modelo Hausmaniano de organização, e por esse 

motivo houve a valorização da área central, tornando-se alvo de comerciantes que viram aqui uma 

―Nova Europa‖. Um grande exemplo é o conjunto formado pelo Quarteirão Paulista, com sua praça e a 

ousadia dos primeiros edifícios. 

O rural começa a perder espaço, mas é graças a ele que a cidade se alicerça para crescer. 

Entre os anos de 1890 e 1920, a pequena vila começa a ter seus hábitos modificados, novos espaços 

e formas de sociabilidades, até então desconhecidas, passam a fazer parte do cotidiano de seus 

moradores. Segundo Paziani, foi nas décadas republicanas de 1890 e 1900 que as lideranças 

municipais passaram a importar-se com a imagem da cidade frente às demais urbes, vislumbrando a 

possibilidade de executar uma série de intervenções para transformar Ribeirão Preto em um centro 

urbano civilizado e exemplar. 

                                                           
324 FARIA, op. cit. p.132.  
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Ribeirão Preto era uma cidade poeirenta e desgraciosa era necessário que 
as autoridades fizessem grandes obras de embelezamento para que ela se tornasse 
alvo da sociedade das ―criações‖ da modernidade, pessoas que possuíssem carros, 
troles pudessem freqüentar um ―centro urbano‖ com belas praças e construções 
arquitetônicas. Como a cidade de Ribeirão Preto era considerada nova se 
compararmos á Paris, não foi necessário destruir a cidade e se construir outra, mas 
somente dar traços modernos a uma urbe rural.  A começar pela venda de produtos 
alimentícios que antes eram feito nas ruas da cidade agora eram feitas no Mercado 
Municipal.325  

 

A cidade também passou por um intenso processo de transformação, não só arquitetônico 

como também na personalidade das pessoas que moravam em Ribeirão Preto, de forma que o urbano 

ficasse mais evidente que os traços rurais que ainda permaneciam, tudo isso nos remete novamente ao 

consumo injustificado daquela sociedade, que esbanjava seu dinheiro para se diferenciar do outro, ou 

seja, o homem urbano queria se ver distante do homem rural.  

A cidade de Ribeirão Preto, até 1901, não possuía nenhum tipo de calçamento, segundo 

Liamar Tuon. Nos dias de chuva a cidade se transformava um imenso lamaçal, obrigando os 

transeuntes ao uso de botas de cano alto; nos dias de sol, a terra das ruas tornava-se poeira finíssima, 

em camadas formidáveis e ao menor pé de vento ou à passagem de pesados carros-de-bois a poeira 

vermelha tomava conta da cidade. 

Somente após esse período, com o calçamento da Praça XV, que o centro passou a ser mais 

bem cuidado. Bairros como Barracão e Vila Tibério, onde moravam os imigrantes e os operários, 

continuaram sofrendo com a lama e a poeira, evidenciando que os pobres ficavam nas áreas menos 

favorecidas, enquanto os ricos habitavam a área central. 

No ano de 1889 foi elaborado um Código de Postura objetivando minimizar os problemas 

enfrentados pela Ribeirão urbana, que começava a nascer. 

 
 

Em tal Código, temas fundamentais para a solução de problemas sérios 
daquela cidade incipiente foram inicialmente, ou alguns superficialmente, abordados: 
Edificações, alinhamentos etc; Asseio, segurança e commodidade pública; Hygiene 
e salubridade pública, Polícia preventiva, Commercio e Industria; Da iluminação 
entre outros, compõe a estrutura principal do documento.326 

 

                                                           
325 VEIGA, Christiane de Morais. Petit Paris: mudanças nos hábitos culturais de ribeirão Preto (1820-1950). Artigo 
baseado em projeto de pesquisa para entrega de Trabalho de Conclusão de Curso em Especialização de História 
Cultura e Sociedade do Centro Universitário “Barão de Mauá”. p. 4. 
326 FARIA, op. cit. p. 150. 
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Na citação abaixo temos o Art. 1º da SECÇÃO I - TÍTULO I: Dos arruamentos e das 

edificações. Podemos constatar de como a abertura de ruas ou construção de novas edificações eram 

rigorosas. 

 
 

Todas as ruas que forem abertas na cidade ou na povoação do município 
serão rectas e terão no máximo 16 metros de largura. As ruas actuaes conservarão 
em seus prolongamentos, a mesma largura que tem. As praças, e largos deverão 
ser, sempre que o terreno permitir, quadrados, rectangulos perfeitos, ou outras 
figuras regulares simétricas.327 

 

Com o aumento da população, o precário ―sistema‖ de água e esgoto da cidade de Ribeirão 

Preto estava ficando cada vez mais comprometido, colocando em risco a vida de muitos moradores 

através das epidemias. Ninguém estava livre das doenças, principalmente os que habitavam a região 

da periferia ou arredores das fábricas. ―Era necessário combater os perigos representados por esse 

inimigo epidêmico, que nesse momento ameaçava entrar na cidade e nela instaurar o medo e a 

mortalidade‖.328 

No ano de 1918, Ribeirão sofreu com uma epidemia de Gripe Espanhola – ―Influenza‖ – que 

fez um grande número de vítimas na cidade. A epidemia foi tão forte que o Hospital do Isolamento e a 

Santa Casa não tinham instalações suficientes para abrigar tantos doentes. Muitos foram tratados em 

suas próprias casas, principalmente aqueles que tinham maior poder aquisitivo, enquanto os pobres 

eram levados para hospitais improvisados, onde ficavam completamente isolados de seus familiares, 

inclusive as crianças dos seus pais, causando grande revolta na população. 

A jovem Ribeirão estava em processo de estruturação, e isso acarretava muitos problemas, 

não só com relação as epidemias como também a falta de tratamentos adequados as pessoas que 

sofriam de doenças mentais, posto que, até ano de 1915, não havia um hospital psiquiátrico, e essas 

pessoas eram mandadas para a Cadeia Pública da Cidade. 

Na madrugada do dia 07 de março de 1927, a cidade enfrentou sua primeira grande 

enchente, que trouxe diversos prejuízos aos comerciantes e moradores. 

 
 

[...] bairros populares, entre eles o Bairro da República, que, segundo o 
prefeito Martimiano da Silva, foi o mais castigados Os seus habitantes, na maioria 
pobres e operarios, tiveram os seus lares invadidos pela agua e viram destruidos 
quasi todos os seus móveis. A parte urbana, entre as ruas José Bonifácio e 
Jeronymo Gonçalves, também fou enormemente prejudicada. O commercio daquela 
parte da cidade soffreu sérios e avultados prejuízos. O Mercado Municipal, invadido 

                                                           
327 Ibidem, p.170.  
328 Ibidem, p. 181. 
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pelas aguas, também soffreu grandemente, e seus inquilinos se viram rudemente 
prejudicados.329 

 

Poderemos ver imagens dessa enchente no anexo desta pesquisa. 

Em decorrência do crescimento da cidade, o número de mendigos e pedintes era bem 

grande. Não era somente chegar à cidade e sair batendo em portas pedindo esmolas, era necessário ir 

à Delegacia de Polícia e solicitar uma autorização para mendigar como previa o Código de Posturas. 

A pobreza não era somente experimentada pelos adultos, muitas crianças eram abandonadas 

e na maioria das vezes encontravam-se a margem da sociedade, sendo acolhidas por famílias que 

tinham interesse de adquiri-las para o serviço doméstico. Acabavam sendo exploradas como mão-de-

obra barata e sofriam abusos e maus tratos por essas famílias. 

Outro problema estrutural foi à chegada dos automóveis que circulavam por uma cidade 

despreparada para receber um fluxo tão intenso de trânsito, já que a mesma não possuía sinalizações 

suficientes. Apesar da rápida urbanização, nem os moradores, muito menos os motoristas, estavam 

preparados para tal, e não respeitavam o Código de Posturas, que também determinava o uso de 

automóveis na cidade, com isso causando muitos atropelamentos, principalmente de crianças. 

O número de escolas primárias na cidade era bem escasso, havia somente o Ginásio do 

Estado, atualmente Otoniel Mota e o restante eram particulares: Colégio Progresso, Externato Nossa 

Senhora Auxiliadora, Colégio Santa Úrsula, Colégio Moura Lacerda entre outros. Embora o estudo 

fosse um privilégio dos que habitavam a cidade, alguns moradores da zona rural também tinham 

acesso em suas próprias fazendas, a Companhia Dumont é um grande exemplo. 

Como reflexo da urbanização, construções começaram a surgir na cidade, modificando sua 

arquitetura e seu modo de vida. Temos como exemplo a construção do Teatro Carlos Gomes, seguido 

pela Sociedade Recreativa em 1910, as cervejarias Antarctica (1911) e Paulista (1914), e no final da 

década de 20, a inauguração do Quarteirão Paulista, grande símbolo de lazer e de consumismo da 

Petit Paris caipira. 

 
 

Em Ribeirão Preto, optou-se primeiramente pela transformação da imagem 
da cidade, pela consolidação do ambiente urbano burguês europeizado. Por outro 
lado, a emergência dos problemas sanitários levantados pelos moradores [...] acaba 
concorrendo com a intenção do poder público em priorizar as questões de 
embelezamento, tanto quanto as questões sanitárias e de infra-estrutura.330 

 

                                                           
329 FARIA, op. cit. p. 235. 
330 FARIA, op. cit. p. 140.  
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A primeira grande indústria a ser fundada, ainda no período do café, foi a Companhia 

Cervejaria Antarctica Paulista, uma filial da Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (IBBC), com sede 

em São Paulo. Foi inaugurada em agosto 1911, instalada na Vila Tibério, próximo ao centro da cidade, 

com cerca de 200 funcionários. Por ser a maior unidade do interior do estado, tal fábrica emprestou à 

Ribeirão o título de Capital da Cerveja. 

No início, a chegada desta empresa não foi muito bem vista pela população, pois uma 

empresa de fora estava lucrando com a economia local. Porém, por muito tempo, foi à principal 

contribuinte dos cofres públicos. 

Em concorrência, no dia 18 de abril de 1914, foi fundada a Companhia Cervejaria Paulista, 

que teve por fundadores o advogado João Alves Meira Júnior, Albano de Carvalho Antônio Pagano, o 

químico industrial José Rossi e o fabricante Hans Schehols, com seu auxiliar João Pontim. O discurso 

dos fundadores indicava o intuito de aplicar os lucros no município, diferentemente da Cervejaria 

Antarctica Paulista, que o estava levando embora da cidade. 

O arcaico e o moderno se misturavam, costumes tão rurais estavam sendo modificados pelo 

progresso da cidade e o que antes eram apenas enxadas e braços estavam se rendendo as luzes da 

modernidade, privilégio de uma pequena parcela desta elite ―rurbana‖ que financiava as belas e 

imponentes construções. 

Porém, a grande locomotiva dessa cidade eram os trabalhadores, que com suas diversas 

habilidades geravam condições de transformar Ribeirão em uma referência nacional. Em 1913, os 

ofícios encontrados na cidade eram: alfaiates, advogados, arquitetos, barbeiros, curandeiros, 

cirurgiões, engraxates, fotógrafos, modista, ourives, parteiras, sapateiros e serralheiros; Dentre as 

industriais temos fábricas de cigarro, cerveja, sabão, cadeiras, sapatos, massas, carroças e 

beneficiamento de açúcar e arroz, que juntas ocupavam grande número de operários. Alguns 

empreendedores também fazem parte deste contexto, como por exemplo François de Cassoulet, o Rei 

da Noite da Belle Époque. 

Ao longo deste capítulo aspectos da urbanização de Ribeirão Preto foram sendo 

gradativamente revelados, apresentamos, por exemplo, qual foi o modelo utilizado para o arruamento 

da cidade, fizemos um breve comentário sobre os códigos de postura, citamos problemas enfrentados 

por seus moradores com as epidemias e as enchentes. Mostramos as novas profissões trazidas pela 

urbanização e algumas obras que modificaram o aspecto da Petit Paris Caipira. 

No terceiro capítulo vamos delinear as influências da modernidade em nossas terras, tendo 

enquanto ícones o cinema, a vida noturna e o futebol. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 3 

 Belle Époque:  
influências e transformações 
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3. Belle Époque: influências e transformações 

 

A Belle Époque foi o período que teve início no final do século XIX, na França, e durou até a 

Primeira Guerra Mundial. Considerada uma era de ouro e de beleza, neste período, novas invenções 

floresceram, dando a sociedade uma nova forma de vida. Inovações tecnológicas como o telefone, o 

telégrafo sem fio, a bicicleta, o avião, a luz elétrica, entre outras, são referências deste novo tempo. 

 
 

A época é também marcada pela ampliação das redes de comércio 
internacional e pela crença de que o progresso, trazido pelas mais diversas 
máquinas resolveria todos os problemas da humanidade. As cidades tornam-se o 
local privilegiado desse momento, em que o otimismo predomina. Elas passam a se 
modernizar esteticamente com o objetivo de se tornar mais "progressistas" e 
"civilizadas", termos comuns no período.331 

 

A Belle Époque provocou uma grande influência na moda, nas artes e no lazer. Estavam no 

auge o cinema, os cabarés e o cancan. Sendo difundido aos poucos por todo o mundo. ―Ir a Paris ao 

menos uma vez por ano era quase uma obrigação entre as elites, pois garantia o vínculo com a 

atualidade do mundo.‖ Talvez por esse motivo tenha causado tanta influência em cidades como 

Ribeirão Preto.   

 
 

3.1   Modernidade: contexto e seus reflexos 

 

Não podemos nos esquecer que, quando abordamos o tema urbanização, estamos 

paralelamente falando de modernidade, pois aos poucos as cidades foram crescendo e adquirindo 

novas necessidades, de que o consumismo é um exemplo. Por isso vamos apreciar algumas 

considerações sobre a modernidade, a partir da obra de Marshall Bermam. 

Da mesma forma com que trabalhamos os conceitos de urbanização, do geral para o 

específico, com a modernidade não será diferente, até podermos, em momento oportuno, fazer uma 

abordagem mais específica, observando os aspectos modernizantes em Ribeirão Preto na Belle 

Époque, destacando quais foram às mudanças sofridas e suas conseqüências. 

 

Fruto do desejo humano, a modernidade desde o século XVI, é 
experimentada pelo homem. Em tempos e espaços diferentes, a raça humana aos 
poucos foi conhecendo as diversas possibilidades de fazer parte deste turbilhão que 

                                                           
331 FOLLIS, Fransérgio. Modernização Urbana na Belle Époque Paulista. Extraído do site: 
http://www.editoraunesp.com.br/titulo_view.asp?IDT=419 acessado em 11/11/2007. 
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é a vida moderna. Neste contexto, o homem se auto-transforma e transforma as 
coisas ao seu redor, promovendo assim crescimento, ao mesmo tempo em que se 
ameaça e ameaça destruir todas as outras coisas que o rodeiam.332 

 

Segundo Bermam, a modernidade passa por três fases: a primeira fase tem início nas 

Cruzadas no século XII e vai até o século XVIII, é nesse período que as pessoas passam a 

experimentar o ―moderno‖. A segunda fase chega com as ondas revolucionárias de 1790, com 

transformações humanas, políticas e sociais e temos como grande exemplo a Revolução Francesa. E a 

terceira e última fase é a do século XX, em que a modernidade propõe uma modificação na arte e no 

pensar. 

 
 

Dividindo toda a história da modernidade em três momentos, conforme 
propõe Bermam, fica perceptível a forma com que o homem experimenta a 
modernidade, ao mesmo tempo em que, em conjunto com as fontes que alimentam 
a modernização, auxiliam na construção das tradições que permeiam a era 
moderna. Ao longo dos dois últimos séculos, o processo de modernização cristaliza-
se, ficando mais perceptível as suas transformações. Seria impossível pensar os 
dias de hoje sem seus adventos, são eles responsáveis por tão rápida 
transformação dos hábitos e costumes do nosso cotidiano.333 

 

A modernidade causou um grande impacto no mundo inteiro; graças a ela nossas cidades 

são iluminadas e temos acesso a produtos que ha 50, 100 anos atrás, nem imaginaríamos que hoje 

pudessem existir. 

No Brasil, os grandes facilitadores da modernidade foram os Barões do café, que 

introduziram as ferrovias, cortando as cidades para levar sua produção até o Porto de Santos. Como 

eram muito ricos, esses cafeicultores puderam dar aos seus filhos a oportunidade de estudarem na 

Europa e trazerem a ―Luz‖ para a nossa civilização. 

 
 

[...] os brasileiros passaram a viver em dois mundos: um onde o que reinava 
era o peso da tradição e dos costumes ancestrais e outro que anunciava a 
modernidade, a aceleração do tempo, trazida pelas diferentes revoluções. [...] O 
Brasil começa a sentir o peso da mudança. Os republicanos trouxeram para cá os 
ideais iniciados e difundidos na França com a ―Grande Revolução‖ O país passava 
agora a ser um espelho europeu.334 

 

Assim, a influência francesa, em muitas cidades de nosso país, passou a modificar o costume 

local de seus habitantes: o vocabulário, a arquitetura, a moda, os passeios, todos queriam ser um 

                                                           
332 GIORGIANI, Tiago da Silva. Pelos caminhos das palavras: uma breve interpretação da rádio PRA-7 a partir de suas 
representações. (Monografia de Conclusão de Curso). Centro Universitário ―Barão de Mauá‖. Ribeirão Preto, 2005. p.12. 
333 Ibidem, p. 15. 
334 GIORGIANI, op. cit. p.16. 
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pouquinho europeu, sinal de que a modernidade estava aportando em terras tupiniquins. No entanto, 

esta situação se revelava paradoxal. 

 
 

Por meio destes impasses e destas temporalidades diversas, a República 
trouxe aos brasileiros diferentes possibilidades de experimentar a vida moderna. 
Perplexos, assistiam à transformação de seu país, viviam em uma vida paradoxal e 
contraditória. Nutriam o desejo de mudança e transformação, ao mesmo tempo em 
que sentiam o terror da desorientação e desintegração do significado de suas vidas, 
em um tempo cada vez mais rápido. Era o processo de modernização que 
reestruturava o Brasil e possibilitava aos seus habitantes experimentar a era 
moderna. 335  

 

Aos poucos a palavra modernidade adquire conotações simbólicas que vão do mágico ao 

exótico, e a nova publicidade se utiliza dessas fantasias para excitar ainda mais a ansiedade por 

prosperidade que se projetava sobre as cidades. Logo, modernidade passou a ser sinônimo de vida 

melhor, e o uso crescente da palavra consolidou sua associação com a atmosfera cosmopolita. 

O fetiche da palavra era usado para ajudar a vender os mais variados produtos, entre eles 

vestuários, veículos automotores, laboratórios, enlatados. Todos queriam ter sua imagem ligada a 

―última moda vigente‖. 

Com isso, modernidade passa ser oposição ao clássico e ao conservador, e esse jogo passa 

a ser também percebido na política. Todos queriam se identificar com essas fantasias que enfeitiçavam 

os paulistanos e também os ribeirão-pretanos. 

 
 

Homem-máquina, máquina personalizada, mulher-energia, energia erotizada, 
máquina e energia transformando os ritmos e condições de vida e os seres 
humanos se metamorfoseando por automatismos sobrepostos ativando seus 
impulsos nervosos e músculos até romper o cerceamento de valores e preceitos que 
restringiam as condutas e temperavam as aspirações liberando uma crisálida 
moderna [...] o desejo irrefreável se difundi numa força colossal, uma massa 
devastadora, que uma avalanche sepulte o velho mundo e redesenhe sua nova 
imagem. 336 

Essas marcas, deixadas pela modernidade, que transformou o campo em cidades, também 

ficaram em Ribeirão, e semearam novos hábitos sociais, como iremos abordar neste capítulo. 

 
 

3.2  François de Cassoulet: o lazer e vida noturna na Petit Paris Caipira 

 

                                                           
335 Ibidem, p. 19. 
336 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992. p. xiii prefácio. 
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Na zona rural o divertimento ficava, na maioria das vezes, por conta dos casamentos, 

batizados e quermesses. Com a chegada dos imigrantes, os armazéns das fazendas passaram a ser a 

distração de seus moradores. 

 
 

[...] os colonos ficavam nas imediações da fazenda, os homens nas vendas, 
jogando carta, bebendo cerveja e conversando. As mulheres e as crianças ficavam 
no pátio brincando, rezando ou conversando.337 

 

Em Ribeirão Preto, graças à energia elétrica, os divertimentos deixaram de acontecer 

somente no período da manhã ou da tarde, e alguns estabelecimentos comerciais funcionavam, 

aproximadamente, até as 21 horas. 

 
 

Embora Ribeirão Preto já contasse com iluminação pública a gás e 
querosene, desde 1883, esta se limitava a alguns trechos de ruas, precária e muito 
limitada, dificultando o investimento em atividades noturnas. Foi apenas a partir de 
1889, com o advento da energia elétrica, as principais ruas e praças começaram a 
ser devidamente iluminadas, propiciando a circulação de pessoas e abertura dos 
primeiros estabelecimentos noturnos, similares a bares e cafés cantantes.338  

 

Quando falamos de lazer e vida noturna na Belle Époque ribeirão-pretana, não podemos nos 

esquecer de citar a presença de François de Cassoulet por essas terras. Grande empreendedor soube 

observar as ―necessidades‖ e os desejos dos coronéis do café. 

 
 

A trajetória percorrida por Cassoulet apresenta-se eivada de lacunas na 
documentação e de mitificações mnemônicas [...] chegavam a afirmar que de fato 
ele não teria existido, sendo apenas uma criação da memória local ou um 
pseudônimo de outra pessoa. [...] pode ser constatado que F. Cassoulet realmente 
existiu, possuiu alguns imóveis, morreu e foi sepultado em Ribeirão Preto. 339 

 

Segundo Maria Benedita da Silva, as origens desta crença de que François de Cassoulet não 

existiu estão relacionadas à versão de que ele era um ―testa de ferro‖ dos ricos coronéis do café, que 

se sentiam constrangidos por estarem à frente de negócios ligados à prostituição. Recriada na memória 

popular, esta versão passou a afirmar que ele não teria existido e, na verdade era o pseudônimo de um 

dos barões do café, que a noite assumiria uma falsa identidade para dirigir os cabarés. 

                                                           
337 VEIGA, Christiane de Morais. A Capital do chope: Mudanças nos hábitos culturais (1910-1940). Monografia de 
Conclusão de Curso. Centro Universitário Barão de Mauá. 2005. p.32. 
338 SILVA, Benedita Luiza da. O Rei da noite no Eldorado Paulista : François Cassoulet e os entretenimentos noturnos 
em Ribeirão Preto (1880 – 1930). Franca: Dissertação (Mestrado - História), FHDSS, UNESP. p. 91. 
339 Ibidem, p. 43. 
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Sobre a sua chegada a Ribeirão Preto existem muitas controvérsias, pois não há registros 

dos motivos pelos quais Cassoulet teria deixado à França e migrado para o Brasil. O que sabemos é 

que o jovem Cassoulet no auge dos seus 30 anos, possa ter vislumbrado uma possibilidade de obter 

lucros no Eldorado Paulista ou que tenha chegado aqui por acaso pelas rotas que os imigrantes faziam 

quando aportavam no Brasil. 

 
Seria Francisco Cassoulet o nosso primeiro grande empresário que Ribeirão 

Preto teve por quase 30 anos. Cassoulet foi o responsável do incremento do império 
do mundanismo na cidade. No mundo das folias pode dizer que nossa História do 
Mundanismo pode ser contada assim: antes e depois de Cassoulet.340   

 

Talvez pelo fato de Francisco Cassoulet ter adquirido ―Know how‖ nos bares da França, como 

garçom, essa condição tenha aberto as portas para o sucesso na Petit Paris Caipira. Transformando-o 

em detentor de 90% das casas de lazer de Ribeirão Preto. 

O primeiro grande negócio aberto por Cassoulet, provavelmente antes de 1900, foi o Bar e 

Cassino Eldorado, em homenagem a cidade que era conhecida no mundo como a capital do ouro 

negro. Era um bar simples e rústico. 

 
 

[Cassoulet] alugou um terreno baldio de propriedade da família Torres, à rua 
São Sebastião, edificando no local um tôsco barracão [...] O mesmo fôra coberto de 
zinco e o piso de chão batido! Foi deste modo rústico que surgira o célebre 
ELDORADO PAULISTA.341 

 

Aos poucos, o jovem proprietário foi realizando melhorias em seu estabelecimento: levantou 

paredes, calçou o chão, ampliou o palco, trouxe requintes importados nos móveis, na decoração, nas 

bebidas, nos espetáculos e mulheres. 

[...] instalou, em rancho tosco, um pequeno bar, que, para logo, atraiu 
fregueses e se animou. Entusiasmado com êxito inicial manda vir, de São Paulo, 
uma artista – a ―Palácius‖. -, que dizem que, no meio daquela primária instalação, 
dança, canta e rodopia. Sensação! Começam a vir freqüentadores da zona 
Mogiana.E, a clientela cresce avoluma-se dia a dia tem, então, o nosso homem uma 
nova idéia. Aluga um barracão ao lado, instala um palco para exibições artísticas, 
um salão para danças, algumas cadeiras ao lado, monta um rotisserie, além de 
outras dependências oportunas. Era o famoso ―ELDORADO‖ que nascia e 
congregava, à noite, o grande mundo masculino da pequena terra.342 

 

O bar e cassino Eldorado tinha em sua programação a apresentação de espetáculos 

exóticos, como o Cancan, bailarinas seminuas, e bailes carnavalescos. Além de matinês de óperas, 

                                                           
340 SILVA, op. cit. p. 57. 
341 Ibidem, p. 61. 
342 SILVA, op. cit. p. 62. 
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orquestras, palestras, companhias teatrais e exibição de filmes. Podemos perceber, com esta 

variedade de atrações, que havia a intenção de atingir toda a família da elite: de dia reunia as senhoras 

e senhoritas e a noite os homens. Mas como os homens sabiam da real atividade da casa, o moralismo 

impedia que suas mulheres e filhas freqüentassem este ambiente. O Eldorado foi administrado por 

Cassoulet até 1916, a partir de quando passou a ser administrado por D. Baccaro. Após uma reforma, 

temos notícia de que Cassoulet tenha se associado a D. Baccaro e voltado à administração da casa, 

encerrando suas atividades dois anos após. 

Ao lado do Bar e Cassino Eldorado, Cassoulet instalou o restaurante ―Rotisserie Sportman‖, 

em seguida, inaugurou o cinemas Bijou Theatre, à Rua Álvares Cabral e o cinema Rio Branco, na 

Avenida Jerônimo Gonçalves. Posteriormente arrendou os teatros Carlos Gomes e Politeama. Essa 

diversificação de estabelecimentos nos faz perceber que Cassoulet não tinha uma visão somente para 

o lazer masculino, possuía também outros interesses comerciais. 

 
 

Com Cassoulet, o setor de entretenimentos noturnos ganhou identidade, pois 
se distinguiu das confeitarias e bares, adquirindo fama, tanto pela sofisticação dos 
espetáculos cinematográficos e teatrais, quanto pela luxúria de seus famosos 
cabarés. 343 

 

O divertimento nos cassinos não estava somente ligado aos jogos de cartas e apostas, havia 

atividades paralelas para manter seus clientes, com serviços de hotelaria, restaurantes, espetáculos 

culturais, esportivos e às vezes a prostituição. Em Ribeirão Preto este estilo de cassino também foi 

trazido por Francisco Cassoulet e recebeu o nome de Cassino Antarctica, inaugurado em 1914. Um 

empreendimento em parceria com a cervejaria Antarctica. 

 
 

O Antarctica não se configurou numa transferência do Eldorado, pois ambos 
funcionaram, concomitantemente e administrados por Cassoulet por vários anos. 
Apenas por alguns meses, a administração do Eldorado foi repassada para outro 
administrador, que tentou concorrer com o Antarctica, voltando para as mãos de F. 
Cassoulet. 344 

 

As semelhanças entre o Cassino Antarctica e Eldorado não estavam somente no 

administrador, ambos se encontravam na Rua Amador Bueno, que anos mais tarde passou a ser 

conhecida como ―Rua da Alegria‖, graças à presença de bares e pensões que se dedicavam a lazeres 

noturnos. 
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Quanto aos espetáculos, o Cassino Antarctica tentava se configurar num 

misto entre o Cassino Eldorado e o Teatro Carlos Gomes. Ele oferecia atrações com 
os mesmos artistas do Eldorado e também alguns diferenciais, como companhias 
estrangeiras e mais caras. [...] a prostituição também era algo comum entre os dois 
cassinos. No Antarctica, entretanto, ela parecia mais velada, pelo luxo dos 
mármores e pinturas a ouro; pela preocupação com a descrição por parte da 
Cervejaria e pelo prestígio dos freqüentadores. Contudo, a nudez das dançarinas e 
coristas fazia-se também presente, tanto no palco, quanto nas alcovas clandestinas 
do estabelecimento. 345 

 

Mas as semelhanças se encerram por aí, o Cassino Antarctica era duas vezes maior que o 

Eldorado, possuía uma fachada semelhante à de um teatro com uma decoração interna extremamente 

luxuosa. A casa funcionou até o início de 1918, quando foi fechada por motivo de doença de seu 

administrador. Voltou às atividades algumas vezes como cassino até 1920, posterior a esta data, 

funcionava como auditório de programa de rádio, danceteria e clube recreativo. Quando fechado 

definitivamente, foi demolido e se transformou em um estacionamento. Atualmente encontra-se uma 

agência bancária no local. 

No final de 1917, até o início de 1919, começa o período de decadência do Rei da noite, 

proporcionado inicialmente por sua doença, acarretada pela falência definitiva de seus 

empreendimentos. Após tentar e ter conseguido reergue-los diversas vezes em períodos de 

dificuldades como a Primeira Guerra Mundial e a epidemia de Febre Amarela que assolava Ribeirão 

Preto, a sua debilidade não permitiu que Cassoulet realizasse esta façanha novamente. 

Morreu pobre, tão pobre, que foi enterrado na Junta Reserva 795. Isso 
significa ser enterrado na terra, sem luxo, onde eram enterrados os mendigos, que 
não podiam comprar jazigo [...] Enfim, o sonho daquela época acabava. E o grande 
mágico, o homem que inventou nosso requinte, o homem que deu ao ―coronel 
caboclo‖ ares de grande senhor da noite, François Cassoulet, enlouquecia aos 
poucos, e podia ser visto andando andajoso nas ruas. E morria ingloriamente. Com 
ele acabava uma grande época.346 

 
 
3.3 Aspectos modernizantes na Belle Époque  

 

Mesmo após a morte de Cassoulet, a sociedade da Bélle Époque não perdeu seu brilho. 

Saindo para se divertir em teatros, grandes jantares e bailes. Essa elite costumava freqüentar a 

Confeitaria Smart, na Rua General Osório, uma construção moderna, seus salões eram grandes e 

arejados, ostentando adornos com quadros e ―reclames‖ de outras casas. Ela era considerada da 
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―moda‖ devido à diversidade de produtos como pães de ló, pudins, brevidades, queijos, castanhas e 

vinhos franceses e portugueses. 

Inicialmente essa elite costumava consumir vinhos em suas próprias casas, e com a chegada 

dos bares, passa a ter uma mudança de hábito no consumo destas bebidas, a diversão desta elite era 

diferenciada, os grandes coronéis freqüentavam lugares requintados, onde apenas pessoas 

―civilizadas‖ poderiam adentrar. 

 
 

  A caipirada poderia respirar, em suma, a sua própria Belle Époque. Talvez 
mais surpreendentes do que suas primas São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 
outras capitais, pois o esforço civilizatório empregado pelas elites ribeirãopretanas – 
arrivistas, nômades e politicamente influentes no Estado – para engendrar a tão 
sonhada modernidade era sofregamente percebida.347 

 

Estava começando a surgir a Petit Paris e as casas comerciais da cidade passavam a ter 

nome em francês, fazendo alusão ao fato de que lá se vendiam as últimas novidades no quesito moda, 

ou seja, a cidade estava começando a atrair um novo público - ―os consumidores‖ - e modificar todo o 

hábito das pessoas que nela moravam. 

 
 

Os cafés e as confeitarias eram locais em que as pessoas se encontravam 
para conversar, ler e saborear as iguarias, geralmente guloseimas, frutas de época, 
nozes, avelãs, bombons finos, licores e doces que, geralmente, não se faziam em 
casa, ou vinham de outros países ou regiões diferentes. Em Ribeirão Preto, as 
confeitarias tiveram um papel importante no processo de socialização das mulheres, 
como um espaço público aberto a elas. Ali podiam se encontrar para almoçar, jantar, 
tomar chá, comer biscoitos, bolos, broas, pães, tomar sorvete e conversar a vontade 
sobre assuntos preferidos, quase sempre versavam sobre o lar, marido e filhos. 348 

 

Esse querer consumir desmedido acabou criando uma elite do consumo conspícuo, conforme 

aquela apresentada por Peter Burke – uma elite que consumia por luxo, para aparecer para os outros e 

esbanjar a riqueza da família. Por isso que, em Ribeirão Preto, os hábitos culturais foram modificados, 

os homens consumiam bebidas em suas fazendas, com a chegada da cidade, as ―necessidades‖ foram 

sendo modificadas e área central da urbe passou a ser um grande atrativo para o comércio. Agora as 

pessoas saíam da fazenda para ir até a cidade para mostrar o carro novo, as roupas que usavam, e 

acabavam se reunindo com seus ―pares‖ em confeitarias e cassinos. 

 
 

                                                           
347 PAZIANI, op. cit. p. 48. 
348 TUON, op. cit. p. 111. 



 

256 

 

256 

Como podemos perceber também que em Ribeirão Preto nos idos de 1900, 
os bares e teatros passam a fazer parte do cotidiano desta elite que esbanjava o seu 
dinheiro para demonstrar seu poder. Esse tipo de consumo traz o desperdício e o 
luxo injustificado, as pessoas consomem para ostentar o seu grupo, mostrar até 
onde vai o seu domínio, refletindo este desejo de consumir em todas as pessoas, 
inclusive o mais miserável trabalhador, que não conseguia juntar dinheiro suficiente 
para comprar um terno completo. [...] Nenhum homem queria ser humilde, todos 
sonhavam com o prestígio social. Devido à necessidade de apresentação na 
sociedade homens e mulheres desenvolveram rapidamente o gosto pela ostentação. 
[...] enquanto os barões freqüentavam teatros, bares regados à champagne, os 
imigrantes lutavam para sobreviver. 349 

 

Após falarmos da vida social e noturna que agitava a Pequena Paris, vamos elencar alguns 

aspectos modernizantes, que modificaram o modo de vida de seus habitantes. 

 
 

2.3.1.  A Moda 

 
 

As mulheres ribeirãopretanas que atestaram a passagem do século XIX para 
o XX, vivenciaram todas as modificações no campo político, econômico e até 
mesmo na adoção de hábitos ―urbanos‖. A Ferrovia Mogiana – possuía uma rede de 
ligações ferroviárias entre os distritos e – culminava no porto de Santos. Essa 
estreita ligação facilitava o intercâmbio das novidades trazidas da Europa. Acontecia 
a certa altura, de importarem-se da França, enxovais inteiros de casamentos e de 
batizados. As modas de cores de vestidos, de enfeites de chapéus, de espartilhos, 
de penteados, eram seguidas pelas mulheres da ―alta sociedade‖ cafeeira. Tais 
mulheres tinham agora uma vida noturna! Iam a bailes, cinemas, teatros (Teatro 
Carlos Gomes) cafés, desfilavam seus vestidos na Praça XV.350 

 

A moda é um aspecto estratégico para percebermos que as mentalidades dos que habitavam 

Ribeirão Preto estava se modificando. Todos queriam experimentar esse novo estilo de vida, uma 

possibilidade que somente a elite tinha condição, pois entre os colonos a vestimenta era simples, sem 

muito requinte. 

 
 

A moda era antes de mais nada um símbolo de ―status‖, ela servia à estrutura 
social e acentuava a divisão de classe[...] Para as camadas privilegiadas da 
sociedade o comércio local oferecia tudo o que fosse a última moda na Europa. Em 
1910, Cruz d´Eça, escreveu que a moda nasce lá na França em poucos dias chega 
ao Rio de Janeiro e em quinze dias chega a Ribeirão Preto.351 
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Verificamos que Ribeirão Preto estava lado a lado no consumo da moda, se igualando a 

cidades como o Rio de Janeiro. As roupas trazidas da França eram inadequadas ao nosso clima, 

chegavam por aqui vestidos pesados de lã, chapéus e véus para as mulheres e os homens transitavam 

pela urbe com seus ternos. 

 
 

[...] o fato de não termos uma moda própria ao nosso clima e que ―temos que 
ser copistas eternos das módas européas muito embora sejam contrárias as 
Estações e tenhamos que de usar eternamente vestidos de lã no verão e vestidos 
de cassa no inverno, porque é paris que dá a Moda e o Chic duas entidades que 
vencem a mulher e que fazem sua escrava muito embora contra isso se revoltem os 
maridos que não conseguem o que não consegue um vestido e um chapéu que 
esteja na vitrine do Bon Marchê ou da Casa Allemã [...] vemos senhoras e 
senhoritas com vestidos pesadíssimos de lã grossa, pezados chapéos e espessos 
véos, enchendo as confeitarias para beberem sorvetes que lhes resfregue o calor... 
dos vestidos.352  

 

A moda européia não chegava até a Petit Paris Caipira somente pelo Rio de Janeiro. As 

costureiras e alfaiates da cidade anunciavam seus serviços nos jornais. Eles encomendavam tecidos 

diretamente da Europa e confeccionavam as roupas aqui mesmo na cidade. Juntamente com a roupa 

vinham importados também os sapatos e objetos de adorno pessoal. 

Em 1912, o estilo da moda foi modificado, os vestidos passaram a ser mais retos, sem 

armações nas saias. Mas não foi um modismo bem aceito, pois o tamanho do chapéu ficava 

desproporcional ao tamanho da roupa usada. Durante o dia eles eram mais discretos, o glamour do 

brilho e da ostentação ficava por conta dos passeios noturnos e das visitas das Companhias de Teatro. 

 
 

2.3.2. Nas ondas da comunicação: os jornais e o rádio 

 

O processo de industrialização e a urbanização foram responsáveis pelo desenvolvimento da 

imprensa, esse fenômeno ocorreu inicialmente em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e 

posteriormente chegou até nós. Em Ribeirão Preto, o número de periódicos sofria uma grande 

rotatividade, por serem de curta duração devido a diversos contratempos. A liberdade de expressão era 

um deles, e acabava causando o assassinato do jornalista responsável, provocando o fechamento do 

jornal. 

O primeiro jornal a ser publicado na cidade foi ―A Lucta‖ em 1884, dirigido por Ramiro 

Pimentel. Os dois periódicos que tiveram maior duração foram o ―Diário da Manhã‖ (1889), já extinto, e 

―A Cidade‖ (1905), em atividade até os dias de hoje. 
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Esta longa duração se deu principalmente pelo fato de que seus proprietários 
sempre estiveram ligados aos grupos políticos que disputavam o poder local. O 
―Diário da Manhã‖ e ―A Cidade‖ eram declaradamente inimigos políticos. Cada um 
representava à sua maneira o retrato da política local. 353  

 

Sabemos também da existência de outros periódicos que tiveram destaque na imprensa 

ribeirãopretana, ‖O Luctador‖ (1903), ―A Violeta‖ (1904), o semanário humorístico ―O Gato‖ (1911), e 

alguns são curiosos, como o Bolletino di Santo Antonio, publicado no ano de 1912, pela paróquia de 

Santo Antonio. 

Devido ao grande número de imigrantes, a imprensa italiana também fez presença em 

Ribeirão Preto. Podemos citar: ―L´Uninone Italiana‖ (1896-1897) e vários outros. A duração destes era 

bem curta, pois muitos revelavam a verdadeira situação dos colonos e eram perseguidos. 

Antes da Primeira Guerra Mundial não havia na cidade nenhum periódico que tratasse sobre 

o feminismo, alguns traziam notas de curiosidades, como a primeira mulher que obteve a aprovação 

para dirigir veículos ou piadas sobre o universo feminino. Somente em 1918, Esther S. Monteiro 

escreve artigos sobre a situação da mulher que sai de casa para trabalhar e que na maioria das vezes 

não tem como quem deixar os filhos. E outros dois artigos que defendiam a educação feminina para a 

sua ―liberdade‖. Esses três artigos nos mostram que a influência européia ia além dos modismos, 

alimentando também a luta pelos direitos sociais femininos. 

O rádio também é considerado um importante veículo de comunicação, não somente por 

apresentar diariamente as notícias da cidade, como também por trazer algum lazer para as famílias na 

sua programação. 

 
 

Nos anos 20, Ribeirão Preto viveu seu apogeu [...] seguindo o que já vinha 
sendo feito por alguns homens nos Estados Unidos, Europa e em algumas capitais 
do Brasil, um celebre grupo formado por ilustres senhores da sociedade 
ribeirãopretana decide reunir-se para aprofundar os estudos sobre o que até então 
era chamado de difusão radio-telephonica.Constituía-se assim o Rádio Club de 
Ribeirão Preto, organização cuja fundação data de 23 de dezembro de 1924. Com o 
fim último de desenvolver a radiotelephonia este seleto grupo, em sua maioria, 
formado por comerciantes e agricultores, decide em sua primeira reunião, realizada 
no Palácio do Sr. Coronel Francisco Maximiniano Junqueira, instalar uma estação 
transmissora de 5 watts.354 
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A rádio teve sua abertura oficial no dia 08 de março de 1925, e tinha como objetivo atuar 

―exclusivamente para fins educacionais, científicos, técnicos e artísticos, com completa abstenção de 

assuntos políticos, industriais e comerciais, portanto, sem visar lucro de nenhuma espécie‖ 355 

Em 1929, José Louzada passa a integrar a diretoria e decide construir um novo aparelho 

transmissor em seu laboratório, com potência de 20 wats. 

 
 

Louzada, proprietário da Casa São Benedicto, especializada em artigos de 
couro, era também ouvinte assíduo das emissoras da Europa e dos Estados Unidos. 
Conhecia tudo sobre radiotelephonia e serviço de broadcasting, além disso, era um 
radioamador experiente, que adorava montar e desmontar equipamentos. Seu 
sonho era fazer funcionar uma estação de transmissão de rádio. Assim que se torna 
sócio do Radio Club de Ribeirão Preto, contagia todos os outros membros com seu 
entusiasmo. Em pouco tempo, iniciam-se as experiências com a radiodifusão sonora 
na cidade. 356 

  

Como este aparelho necessitava freqüentes reparos, Louzada conheceu através de seu 

sócio, Lauro Ribeiro, José Bueno da Silva, dentista prático e professor de eletricidade, que realizava 

experiências com transmissão e recepção de rádio na cidade de Franca, e fez com ele uma parceria 

que durou vários anos. 

 
 

Louzada e Bueno continuaram se encontrando e trocando idéias, se 
entendendo cada vez melhor e, um dia, resolveram se unir pra valer. Bueno deixaria 
sua Casa Rádio em Franca, onde era sócio minoritário, para formar sociedade com 
Louzada em Ribeirão Preto. E o Rádio Clube, presidido pelo Dr. Caíres Pinto, 
começou a existir de fato... Alguém diz que José Cláudio Louzada é o pioneiro do 
Rádio em Ribeirão Preto, para deixar de lado o outro, José da Silva Bueno, que os 
mais antigos dizem ser o pioneiro do Rádio do interior. 357 

 

A fundação da Radio Club de Ribeirão Preto, posteriormente Rádio PRA-7, desvenda através 

de sua programação pioneira um importante aspecto modernizador. Pois trazia para frente do rádio o 

pai para ouvir os seus noticiários, a mãe para acompanhar os rádioteatros e os filhos, para dançarem 

freneticamente o fox-trote e outros ritmos. Isso demonstra que, assim como as casas comerciais tinham 

a preocupação de atingir diversos públicos, com o rádio não era diferente. 

O funcionamento da Radio Club tinha início logo após do almoço, e as músicas e notícias 

eram os primeiros programas veiculados. 
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As notícias eram quase sempre relacionadas aos problemas locais ou 
nacionais, enquanto as músicas (em discos de 78 rotações) variavam entre ritmos 
como o clássico, o fox, o charlestone, o jazz, as serestas e também as marchinhas 
de carnaval. 358 

 

Havia uma preocupação, neste período, com o nacionalismo, por isso algumas músicas 

tocadas eram brasileiras e programas sobre datas comemorativas também estavam na grade. O 

rádioteatro foi uma adaptação de peças teatrais para o rádio, sua principal característica era a moral, 

como podemos perceber nos títulos da peças. 

 
 

―Marido modelo‖, ―Deus e a natureza‖, ―Inimigos do divórcio‖, ―Quem matou‖, 
entre outras. Percebe-se que os nomes já nos remetem a ideais de valores e 
condutas, como, por exemplo, a de um marido ideal, a de que o divórcio ainda não 
era bem visto ou, então, a ideologia cristã, expressa na relação de Deus com a 
natureza.359 

 

Várias empresas da cidade queriam ter sua marca anunciada na rádio, a Cervejaria 

Antarctica é um exemplo. 

Com o avanço da modernidade, a partir da década de 30, com a introdução do telefone na 

cidade, vários programas da rádio davam a oportunidade do ouvinte participar, pedindo músicas ou 

simplesmente falando com o locutor, o que aumentou ainda mais a popularidade da rádio. 

 
 

2.3.3. O Futebol 

 

O futebol também segue o ritmo das novas tendências européias, e começa a ser praticado 

no Brasil, inicialmente nas escolas, sendo um dos esportes prediletos dos jovens. 

 
 

[...] o fenômeno esportivo em geral, futebolístico em particular, é uma 
manifestação plenamente urbana, que palpita de um modo ou de outro por todos os 
desvãos da cidade e preenche o tempo ampliado das horas de lazer...360   

 

Como não poderia ser diferente, assim como os outros aspectos modernizantes estão ligados 

diretamente com a elite, o futebol também faz parte desta realidade. 

Através de sua popularização, os praticantes deste esporte eram considerados arruaceiros, 

bandidos e perturbadores. Para eles, qualquer terreno menos plano era o local ideal para se correr 
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atrás de uma bola. E nos primeiros anos do século 20, o futebol começa a se espalhar por vários 

clubes no Brasil, também nesse período, são lançados periódicos como o ―Sports‖, que noticiavam os 

acontecimentos desta prática que estava tomando conta de todos, ricos ou pobres. 

Nossa prioridade será destacar a fundação do Comercial Futebol Clube e do Botafogo de 

Ribeirão Preto, dois times que tiveram sua contribuição para o registro da história do futebol na cidade. 

 
 
Comercial Futebol Clube 

 
No dia 10 de outubro 1911, um grupo de comerciantes idealizou a criação de um clube de 

futebol. O seu primeiro estádio foi construído no alto da cidade, entre as ruas Visconde de Inhaúma e 

Tibiriçá. O time é conhecido como ―Leão do Norte‖, graças a sua invencibilidade no norte do país. Em 

1935, o clube paralisou suas atividades e, em 1937, foi anexado à Sociedade Recreativa. 

 
 
Botafogo  

 

Aos 12 de outubro de 1918, nascia o Botafogo, mais um time oficial de Ribeirão Preto. O 

processo de fundação deste time teve início a partir da união das equipes que representavam a Vila 

Tibério, União Paulistano, Tiberense e Ideal Futebol Clube. 

O Botafogo foi fundado com objetivo de fazer frente aos rivais: Comercial, o Operário, o Itália, 

o Atlântico e o Força e Coragem. A origem de seu nome está ligado ao homônimo carioca que fazia 

sucesso naquela época, e suas cores, branco, preto e vermelho, fazem uma referência a bandeira de 

São Paulo. 

 
 
2.3.4. Teatros, cinemas e rinques patinação: a modernidade na Belle Époque 

 
 

―O Cinema chegou a Ribeirão Preto no final do século passado, trazido pela 
família Prado, da França, para uma fazenda em Guatapará, cuja iluminação elétrica 
era gerada na própria fazenda.‖361 

 

No final do século XIX, início do XX, novas portas para a tecnologia são abertas, com isso, a 

difusão do cinematógrafo, da fotografia e do gramofone, possibilitaram maior acesso aos valores 

sociais e à informação. 
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No Brasil, o teatro e o cinema foram os grandes colaboradores para a propagação desses 

valores sociais. Novamente, graças à urbanização e a industrialização, muitas casas de espetáculos 

foram abertas tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, cidades pioneiras na introdução nesse 

ramo do divertimento. Aqui em Ribeirão essas casas de espetáculos eram pequenas e, na maioria das 

vezes, não tinham estrutura para receber uma grande Companhia de Teatro. Somente fantoches, 

circos e pequenas companhias de teatro se apresentavam nesses estabelecimentos. 

Os circences não eram um privilégio somente das capitais, o Circo Guarany (1913), o Circo 

François (1919) e muitos outros chegaram a se apresentar em Ribeirão Preto, porém, não havia muita 

variedade em suas exibições, e a maioria consistia em: ginástica, danças, músicas, acrobacia, 

apresentações de eqüestres e peças teatrais, em grande parte comédias. 

No início deste terceiro capítulo trouxemos como referência de diversão François de 

Cassoulet, um empresário de ―visão‖ nos seus investimentos. No decorrer do trabalho fomos 

destacando seus feitos com os cassinos, cabarés e prostituição. E novamente sua figura ganha 

destaque, pois para falarmos de cinema e teatro em Ribeirão Preto temos que citá-lo mais uma vez. 

Segundo Liamar Tuon, Cassoulet era, em 1914, dono de cinco casas de espetáculos na cidade: Teatro 

Carlos Gomes, Paris Theatre, Cinema Rio Branco, Poliytheama e Cassino Antarctica. 

No ano de 1908, a Empreza Cinematográfica F. Serrador abriu uma filial, fator que 

possibilitou que o cinema fosse instalado na cidade de Ribeirão Preto. Alguns teatros da cidade já 

possuíam salas de exibição freqüentes, bem anterior a esse período temos o Paris Theatre e o Teatro 

Carlos Gomes. 

O Carlos Gomes foi inaugurado em dezembro de 1897, próximo a Praça XV, um dos 

principais motivos da sua construção era a necessidade de uma casa de espetáculos capaz de receber 

grandes companhias, já que as que existiam na cidade eram precárias. Seus espetáculos eram 

bastante diversificados, não ficando restrito à apresentação de peças teatrais ou fantoches, o cinema 

também era um dos atrativos do local. 

 
 

No Carlos Gomes, era o cinematógrafo Richerboug que trazia os filmes para 
serem apresentados no teatro. Eram várias as películas apresentadas, exibiam-se 
desde ―O crime da malla‖ até a ―Serra de Santos‖ [...] Nos teatros, apresentavam-se 
todo o tipo de espetáculo, de grandes óperas a ―luta romana‖. Domingo era o dia 
preferido do povo para ir ao cinema e procurar um pouco de alegria. 362 

 

Em novembro de 1914, o Teatro Carlos Gomes trouxe para a cidade pela primeira vez o 

Kinetophone, definido pelo anúncio do jornal ―A cidade‖ como o ―cinema falante‖. 

                                                           
362 TUON, op. cit. p.128. 
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Entre os anos de 1909 e 1919, vários teatros-cinemas começaram a despontar na cidade, 

Bijou Theatre (1909), Cinema Rio Branco (1912), Cinema Ideal (1919), entre outros que surgiram nesta 

época. 

Sabemos que os cinemas e teatros faziam parte da diversão da elite, devido ao alto custo dos 

―ingressos‖ para as exibições, o que dificultava o acesso dos menos favorecidos a esse tipo de lazer. 

Através da pesquisa realizada por Liamar Tuon a respeito dos cinemas na cidade, chegamos ao 

conhecimento da existência do cinema Barracão, um estabelecimento que ficava distante da cidade, 

provavelmente freqüentado somente por moradores daquelas imediações, e também do Cinema 

Odeon, de propriedade de Aristides Motta & Companhia, o primeiro a promover uma sessão gratuita às 

pessoas que não podiam pagar para freqüentar o cinema.  

Com a falência de François de Cassoulet, em 1919, muitos cinemas fecharam as portas ou 

continuaram funcionando precariamente com outros nomes. 

Outro tipo de divertimento na Petit Paris Caipira eram os rinques de patinação. 

 
 

A partir de 1912, mais uma novidade européia começa a ser praticada na 
cidade, a patinação [...] o primeiro rinque de patinação de Ribeirão Preto foi o 
Pavilhão Rink, localizado à rua Amador Bueno. Além de pista de patinação este 
estabelecimento exibia fitas cinematográficas. Os rinques possuíam ainda 
camarotes reservados, bares com mesinhas, cadeiras e completa separação da 
pista e da assistência. Times eram montados para competirem entre si nas pistas de 
patinação. Havia uma preocupação muito grande em fazer com que o ambiente 
parecesse familiar. Anunciava-se que toda a família poderia participar, inclusive 
reservando horas particulares para a utilização da pista.363 

 

Para finalizarmos este terceiro capítulo, cabe fazermos uma breve reflexão sobre os aspectos 

modernizantes. Como que aos poucos cada elemento que foi sendo demonstrado, muda toda a 

característica de uma urbe. 

Antes o sossego e o silêncio do campo, com a chegada das indústrias, o ritmo frenético toma 

conta da elite cafeeira que exerce uma forte influência em todos que habitam Ribeirão Preto. Todos 

querem fazer parte desse universo em que esbanjar e consumir são os grandes ícones desta nova 

sociedade que surge. 

 

                                                           
363 TUON, op. cit. p.122. 
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No início de nosso trabalho buscamos responder perguntas sobre os motivos que levariam 

aglomerados rurais a se urbanizarem e transformarem totalmente sua configuração. Nosso objeto de 

pesquisa foi a cidade de Ribeirão Preto (1889-1929), em relação a qual fizemos a análise dos fatores 

que propiciaram tal crescimento, e identificamos três: o café, a industrialização e as mulheres.  

Devido ao plantio de café foi necessária a expansão de Ribeirão Preto, pois os cafeicultores 

necessitavam escoar sua produção de até o Porto de Santos e exportá-la. Para isso houve a 

construção da Ferrovia Mogiana, que interligava as principais fazendas de café do interior até o seu 

destino final. A partir daí a elite local começou a fazer seus primeiros investimentos na área central da 

cidade. 

Depois, em 1911, a instalação das indústrias cervejeiras (Antarctica e Paulista), que 

proporcionaram a abertura de novos empregos. Agora os colonos podiam trabalhar tanto nas fazendas 

de café como nas indústrias da cidade. E por fim as mulheres, principalmente as que trabalhavam para 

François de Cassoulet, que também contribuíram para a urbanização de Ribeirão Preto, pois os 

cafeicultores pagavam um alto preço para a obtenção de seus ―serviços‖, e acabavam mantendo este 

tipo de ―comércio‖. Este foi um fator que nos chamou bastante a atenção, Porém, devido ao tempo, 

ficou um pouco relegado para trabalho futuro. 

A urbanização de Ribeirão Preto se espelhou no modelo Hausmaniano de cidade, projeto 

implementado pelo prefeito de Paris no século XIX, e que apresentamos durante os primeiros capítulos 

deste trabalho. Este padrão, seguido também por Rio e São Paulo, tem na beleza uma de suas 

principais características, tanto que neste período o governo de Ribeirão Preto se preocupava muito 

mais em construir praças e palacetes do que em possibilitar uma condição de vida mais digna aos 

moradores de áreas insalubres. Isso torna evidente a causa da epidemia de 1927. 

Já que estamos falando de Belle Époque e urbanização, não podemos nos esquecer dos 

aspectos modernizantes que configuraram esta nova elite rurbana, que apesar dos traços de 

modernidade que seguiam, mantinham ainda sua característica rural. 

Era uma elite preocupada com o status e com o consumo injustificado, conhecido também 

como conspícuo, sua ânsia em consumir costumes europeus acabou dando a cidade título de ―Petit 

Paris‖. Notemos o glamour deste título, da moda, dos hábitos, do lazer etc.  

No último capítulo, através de cada novo costume apresentado, nos é revelado o consumo 

conspícuo. A moda pode ser um grande ícone, em que homens e mulheres utilizavam ternos e vestidos 

de lãs trazidos de Paris e que eram impróprias para o calor ribeirão-pretano, mas usavam mesmo 

assim, pois era a ultima moda vigente na Europa.  
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Esses aspectos modernizantes também podem ser analisados por viés positivo, por exemplo, 

a imprensa escrita ou o rádio, dois importantes veículos de comunicação que instruíam e informavam a 

população.   

Temos também o lazer, que atingia todas as camadas sociais; citamos o futebol e o cinema, 

que mesmo sendo privilégio da elite, acabavam se infiltrando em meios mais humildes. 
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ANEXO – A 

 

 

 

 

No ano de 1890, Arthur e Schmidt adquiriram a Fazenda Monte Alegre de João Franco Moraes 
Octávio. Cel. Arthur Diederichsen (à esquerda), Cel. Francisco Schmidt (no centro) e Dr. Francisco de 

Freitas Ramos. 
 

Data: início da década de 1920 – (Registro: 295-APH-RP). 
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ANEXO – B 

 

 

 

 

 

Carregamento de café para transporte através de linhas férreas na Fazenda Chimboraso, sede de um 
conjunto de fazendas de propriedade da Cia. Agrícola Ribeirão Preto. A área total dessas fazendas 

alcançava 2.200 alqueires, onde existiam cerca de dois milhões de cafeeiros, além de plantações de 
milho e criação de gado (caracú). 

 
Local: atual município de Cravinhos - Data: década de 1920/1930. 

Fotógrafo: Theodor Preising. (Registro: 301- APH-RP). 
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ANEXO – C 

 

 

 

 

 

Retirada do café seco dos terreiros da Fazendo Chimboraso, para beneficiamento.  
 

Local: atual município de Cravinhos - Data: década de 1920/1930. 
Fotógrafo: Theodor Preising (Registro: 302 - APH-RP). 
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ANEXO – D 

 

 

 

 

 

A estação de Villa Bonfim, c. 1910. Álbum da Mogiana. 
 

www.estacoesferroviarias.com.br/b/bonfim.htm - acessado em 25/11/2007.

http://www.estacoesferroviarias.com.br/b/bonfim.htm
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ANEXO – E 

 

 

 

 

 

Obras de construção da fábrica da Cia. Antarctica Paulista. 
 

Data: 1911 – Fotógrafo: Ernesto Kuhn (Registro: 175-APH-RP). 
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ANEXO – F 

 

 

 

 

 

Companhia Cervejaria Antarctica, inaugurada em 11 de agosto de 1911, primeira grande indústria local. 
– Foto: J. Mattos. 

 
FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 54. 
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ANEXO - G 

 

 

 

 

 

Foto da inauguração da Companhia Cervejaria Paulista – 1914. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: Memória fotográfica. Livro comemorativo aos 129 anos da cidade. Ribeirão 
Preto: Editora Colégio, 1985 p. 41. 
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ANEXO – H 

 

 

 

 

 

A Companhia Antarctica Paulista ganhou sua primeira logomarca: uma estrela de seis pontas com a 
letra A escrita no meio. A estrela usada pelos fabricantes foi uma sugestão dos técnicos cervejeiros 

alemães no Brasil desde 1891. O símbolo também era usado na Idade Média para identificar as 
estalagens que ofereciam as melhores condições de hospedagem aos viajantes. (www.ambev.com.br) 

 
FONTE: VEIGA, Christiane de Morais. A Capital do chope: Mudanças nos hábitos culturais (1910-
1940) (Monografia de Conclusão de Curso). Centro Universitário ―Barão de Mauá‖. Ribeirão Preto, 
2005. (Anexos) – (Registro APH-RP nº. 20) 

 

http://www.ambev.com.br/
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ANEXO – I 

 

 

 

 

 

Operários da oficina do Antigo Banco Construtor de propriedade de Antônio Diederichsen - Local: Rua 
Joaquim Nabuco entre Castro Alves e Rodrigues Alves. 

 
Data: 1928 - Fotógrafo: Aristides Motta & Maggiori. (Registro: 127-APH-RP). 



 

277 

 

277 

 

ANEXO – J 

 

 

 

 

 

Rua da Estação em 1899, hoje Rua General Osório. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 71. 
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ANEXO – K 

 

 

 

 

 

General Osório esquina com a Visconde de Inhaúma em 1920 – Foto: J. Mattos. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 26. 
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ANEXO – L 

 

 

 

 

 

Foto aérea do centro da cidade. Theatro Pedro II, Fonte Luminosa, Theatro Carlos Gomes, Paço 
Municipal da Prefeitura de Ribeirão Preto, Casa de Câmara e Cadeia e Sociedade Legião Brasileira de 

Civismo e Cultura. Ao fundo vê-se a Rotunda da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro onde 
ficavam as locomotivas. 

 
FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 83. 
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ANEXO – M 

 

 

 

 

 

Antes da construção do Quarteirão Paulista. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: Memória fotográfica. Livro comemorativo aos 129 anos da cidade. Ribeirão 
Preto: Editora Colégio, 1985 p. 51. 
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ANEXO – N 

 

 

 

 

 

Praça XV de Novembro, Teatro Pedro II, Edifício Meira Júnior e Central Hotel (posteriormente 
denominado de Palace Hotel). 

 
Data: 08 de julho de 1930 - Fotógrafo: Rainero Maggiori. (Registro: 09-APH-RP). 
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ANEXO – O 

 

 

 

 

 

Quarteirão Paulista, antes da construção do edifício Diederichesen. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: Memória fotográfica. Livro comemorativo aos 129 anos da cidade. Ribeirão 
Preto: Editora Colégio, 1985 p. 81. 
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ANEXO - P 

 

 

 

 

 

Fase final da construção do Edifício Diederichsen, inaugurado em 1934 
Local: Rua General Osório esquina com Álvares Cabral. 

 
Data: 1936 – (Registro: 291-APH-RP). 
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ANEXO – Q 

 

 

 

 

 

Quarteirão Paulista já com o Edifício Diederichesen construído. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: Memória fotográfica. Livro comemorativo aos 129 anos da cidade. Ribeirão 
Preto: Editora Colégio, 1985 p. 99. 
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ANEXO – R 

 

 

 

 

 

Au Bon Marche: um pouco de França em Ribeirão Preto. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: Memória fotográfica. Livro comemorativo aos 129 anos da cidade. Ribeirão 
Preto: Editora Colégio, 1985 p. 35. 
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ANEXO – S 

 

 

 

 

 

Casa comercial ―Au Louvre‖, na esquina das ruas José Bonifácio e 
Gal. Osório – Foto: Passig. 

 
FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 56. 
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ANEXO – T 

 

 

 

 

Modelo de um vestido utilizado na década de 20. 
 

FONTE: APARICIO, Letícia Ricci; FRANÇA, Jorge Luis de. Novos Hábitos: espaços sociais e moda 
feminina na Belle Époque. Revista Dialogus. Ribeirão Preto, 2007. p. 344. 
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ANEXO – U 

 

 

 

 

 

Prédio da Santa Cada de Misericórdia. 
Local: Rua Padre Euclides esquina com Av. Saudade. 

 
Data: 1905 – Fotógrafo: João Passig. (Registro: 275-APH-RP). 
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ANEXO – V 

 

 

 

 

 

Hospital de Isolamento para leprosos ―Lazareto‖. Inaugurado em 1897 (projeto do arquiteto Joaquim 
Carrão), foi desativado em 1937 e demolido em 1939. 

Local: entre as ruas Gal. Câmara, Rio Paraguassú, Rio Trombetas e Porto Seguro. 
 

Data: década de 1920. (Registro: 272-APH-RP). 
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ANEXO – W 

 

 

 

 

 

Vista da Avenida Jerônimo Gonçalves durante enchente. 
Ao fundo prédio do Mercado Municipal inaugurado em maio de 1900 e destruído por um incêndio em 

07 de outubro de 1942. 
 

Data: 07 de março de 1927 – Fotógrafo: Aristides Motta. (Registro: 93-APH-RP). 
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ANEXO – X 

 

 

 

 

 

Vista da Rua General Osório no último quarteirão antes da Avenida Jerônimo Gonçalves durante 
enchente. Ao fundo Estação Ribeirão Preto da Cia. Mogiana. 

 
Data: 07 de março de 1927 – Fotógrafo: Aristides Motta. (Registro: 95-APH-RP). 
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ANEXO – Y 

 

 

 

 

 

Pavilhão da Comunidade Italiana montado para quermesse beneficente. 
Local: Praça XV de Novembro. 

 
Data: outubro de 1913. (Registro: 288-APH-RP). 
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ANEXO – Z 

 

 

 

 

 

Pavilhão da Comunidade Portuguesa montado para quermesse beneficente. 
Local: Praça XV de Novembro. 

 
Data: outubro de 1913. (Registro: 289-APH-RP). 
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ANEXO – AA 

 

 

 

 

 

Grupo de jogadores do time infantil do Comercial Futebol Clube. 
 

Data: década de 1920 – Fotógrafo: Rainero Maggiori. (Registro: 131-APH-RP). 
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ANEXO – AB 

 

 

 

 

 

Teatro Carlos Gomes – Foto: J. Mattos. 
 

FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 12. 
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ANEXO – AC 

 

 

 

 

 

Reprodução da caricatura de F. Cassoulet. 
Sem referencia de data ou autoria, representa uma das poucas fontes com a imagem do garçom. 

(Restauração de imagem feita por Jaqueline Castilho). 
 

Fonte: SILVA, Benedita Luiza da. O Rei da noite no Eldorado Paulista: François Cassoulet e os 
entretenimentos noturnos em Ribeirão Preto (1880 – 1930). Franca: Dissertação (Mestrado - História), 
FHDSS, UNESP. Fig. nº. 2. 

 



 

297 

 

297 

 

ANEXO – AD 

 

 

 

 

 

Cassino Antarctica na Rua Américo Brasiliense, atual Banespa. 
Foto: 1920 – Autor desconhecido. 

 
FONTE: Ribeirão Preto: O passado manda lembrança. Livro comemorativo aos 150 anos da cidade. 
Ribeirão Preto: Complexo Gráfico Villimpress, 2006 p. 31. 
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ANEXO – AE 

 

 

 

 

 

Imagem da corista, dançando no palco do Cassino Antarctica. Sua seminudez, denota a natureza 
exótica dos espetáculos da casa. 

 
Fonte: SILVA, Benedita Luiza da. O Rei da noite no Eldorado Paulista: François Cassoulet e os 
entretenimentos noturnos em Ribeirão Preto (1880 – 1930). Franca: Dissertação (Mestrado - História), 
FHDSS, UNESP. Fig. nº. 10. 
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ABSTRACT 

 
This work intends to understand the Women‘s History through the clothing in Ribeirão Preto, at 
the period 1883-1940. In this context, we intend to observe what which the speeches of 
women‘s fashion in a specific scenario that was the ribeirãopretana‘s modernity. 

Keywords: Ribeirão Preto History, woman, fashion, modernity. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a história das mulheres por meio da moda em 
Ribeirão Preto, no período de 1883-1940. Dentro desse contexto, pretende-se observar quais 
eram os discursos da moda feminina em um cenário específico que era o da Modernidade 
ribeirãopretana. 
 
Palavras-chave: História de Ribeirão Preto, mulher, moda, modernidade. 
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Há muito que as mulheres são as esquecidas, as sem-
voz da História. O silêncio que as envolve é impressionante. 
Pesa primeiramente sobre o corpo [...] O corpo feminino, no 
entanto, é onipresente: no discurso dos poetas, dos médicos ou 
dos políticos; em imagens de toda natureza – quadros, 
esculturas, cartazes – que povoam as nossas cidades. Objeto 
do olhar e do desejo, fala-se dele. Mas ele se cala. As mulheres 
não falam, não devem falar dele. O pudor que encobre seus 
membros ou lhes cerra os lábios é a própria marca da 
feminilidade.  

(Os silêncios do corpo da mulher. Michelle Perrot). 

Em fins do século XIX e meados do século XX, a História das mulheres é marcada pelo 

estabelecimento da ordem patriarcal que - auxiliada por alguns preceitos da Religião Católica - provocou o 

silenciamento feminino na maioria das esferas sociais. As mulheres eram subordinadas e dependentes do 

pai ou do marido, consideradas propriedades dos homens e por eles caladas. 

As mulheres, como indivíduos participantes do processo histórico foram ignoradas pela historiografia 

durante muito tempo. Essa invisibilidade se deu tanto pela carência de fontes, pois as mulheres tinham 

acesso restrito à escrita e lhes foi reservado o espaço da vida privada como de seu domínio, enquanto aos 

homens coube o da vida pública.  

Desde menina era ensinada a ser uma ―boa mãe‖ e ―uma esposa exemplar‖, sua educação 

compreendia aprender a cozinhar, bordar, costurar, ler e escrever, ou seja, atividades que lhe permitiriam 

transitar no espaço da casa com desenvoltura. Carregava o estigma da feminilidade e da fragilidade, 

portanto, tinha que ser resguardada de certas coisas, como por exemplo, o espaço público:  
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Na partilha entre a família e a cidade, só o homem circula entre as duas. Ele pode 
assim dissociar em si mesmo a universalidade da sua cidadania da singularidade do seu 
desejo, e beneficiar desse modo da realização das duas; aí se encontra uma liberdade, 
um reconhecimento de si mesmo a que a mulher não tem acesso. Ela possui apenas a 
universalidade da sua situação familiar (esposa, mãe), sem possuir a singularidade do 
seu desejo. Por fim, na dialética entre a família e a cidade, esta última sob o nome de 
comunidade, funda-se numa repressão positiva da feminilidade que não poderia, no 
entanto desaparecer, a feminilidade torna-se ―a eterna ironia da comunidade‖.364 

  

Durante um bom tempo, estudar temas como moda, mulher, família, sexualidade, eram considerados 

assuntos frívolos e bem distantes do universo dos historiadores. A partir destes desdobramentos, ―muito se 

escreveu sobre a dificuldade de se construir a história das mulheres, mascaradas que eram pela fala dos 

homens e ausentes que estavam no cenário histórico‖.365 

 
 

[...] reivindicar a importância das mulheres na história significa necessariamente ir 
contra as definições de história e seus agentes já estabelecidos como ―verdadeiros‖, ou 
pelo menos, como reflexões acusadas sobre o que aconteceu (ou teve importância) no 
passado. E isso é lutar contra padrões consolidados por comparações nunca 
estabelecidas, por pontos de vista jamais expressos como tais.366 
 

No entanto, a Nova História (a terceira geração dos Annales) amplia os campos de pesquisa, o que 

favorece novos objetos de estudo. Joan Scott salienta o objetivo de se fazer uma história das mulheres: 

 
 

A maior parte das mulheres tem buscado de alguma forma incluir as mulheres 
como objetos de estudo, sujeitos da história, tem tomado como axiomática a idéia de 
que o ser humano universal poderia incluir as mulheres e proporcionar evidência e 
interpretações sobre as mulheres do passado.367 

 

Ainda de acordo com Scott, ―a abordagem da ciência social ao gênero pluralizou a categoria das 

‗mulheres‘ e produziu um conjunto brilhante de histórias de identidades coletivas‖.368 

As transformações trazidas pelo advento da modernidade, começaram a delinear-se no Brasil em 

fins do século XIX e início do século XX. A Instauração da República, dentre outros acontecimentos, trazia 

consigo inúmeras perspectivas e mudanças. Magali Engel acredita que esses novos tempos impunham a 

                                                           
364 FRAISSE, Geneviève; PERROT, Michelle. História das Mulheres no Ocidente. São Paulo: EBRADIL, 1991, p.63. 
365 PRIORI, Mary Del. (org). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p.8. 
366 SCOTT, Joan. História das mulheres. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: 
Editora UNESP, 1992, p.77-78. 
367 Idem, p.77. 
368 Idem, p.89. 
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criação e a prática de novas estratégias de disciplinarização e de repressão dos corpos e mentes, 

permeados por novos padrões de moralidade para os comportamentos afetivos, sexuais e sociais: 

 
 

[...] O advento da República anunciava o começo de um tempo marcado pelo 
redimensionamento das políticas de controle social, cuja rigidez e abrangência eram 
produzidas pelo reconhecimento e legitimidade dos parâmetros burgueses definidores 
da ordem, do progresso, da modernidade e da civilização. 369 

 

Marshall Berman, em seu livro ―Tudo o que é sólido desmancha no ar‖, delineia o fenômeno da 

modernidade como um turbilhão de acontecimentos e pensamentos, se apropria de algumas palavras de 

Jean-Jacques Rousseau para descrever um ambiente ―de unidade paradoxal, uma unidade desunidade, de 

permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia‖.370  

Seguindo o raciocínio de Berman, com a modernização surgiram novas noções de ―tempo e espaço, 

de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida‖, aos quais Berman atribuiu um ―perpétuo 

estado de vir-a-ser‖. Ser moderno é, portanto, fazer parte de um universo onde ―tudo que é sólido 

desmancha no ar‖ 371 

 A moda feminina desempenha um papel fundamental nesse cenário em transformação. Ao abordar 

o tema moda, Gilberto Freyre já chamava a atenção para o fato de ela ser um assunto ―[...] antropológica, 

psicológica, sociológica, estética e eticamente complexo‖. 372 Miqueli Michetti acredita que: 

 
 

[...] a moda é mais que uma atividade econômica produtora de artigos de vestuário 
e adornos. Também não se define somente enquanto instituição dotada de um ritmo 
sistemático influente na aparência de indivíduos e grupos [...] Diante disso, a moda 
rompe com o preconceito academicista e ganha espaço no rol de objetos de estudo a 
serem priorizados com vistas ao entendimento do presente histórico. 373  

 

As roupas enquanto artefatos criam comportamentos, pois têm a capacidade de impor certas 

identidades sociais, e também permitem que as pessoas afirmem tais identidades.  

                                                           
369 ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: PRIORI, Mary Del. (org). História das mulheres no Brasil... Op. cit., p.322. 
370 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe Moisés; Ana 
Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p.17. 
371 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade... Op. cit., p.18. 
372 FREYRE, Gilberto. Modos de homem e modas de mulher. Rio de Janeiro: Record, 1997, p.28. 
373 MICHETTI, Miqueli. A lógica social da moda: apontamentos de uma teoria crítica da cultura de consumo. 2006, p.11. 
Dissertação (Mestrado – Sociologia), Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, Araraquara, 2006, p.16. 



 

318 

 

318 

Georg Simmel374 é considerado um dos pensadores clássicos sobre a moda, para analisar esse 

fenômeno, parte de ―princípios antagônicos‖ que considera existente no ser humano: por um lado, têm-se a 

busca humana por segurança, coesão social e estabilidade. Por outro, há o desejo pelo mutável, pela 

distinção e pelo novo. Nesse contexto, a moda passa a ser significativa porque, dotada ao mesmo tempo 

de um conteúdo em constante transformação e de caráter classista e distintivo, ela seria capaz de 

satisfazer tanto a necessidade de aprovação social - na medida em que ela prevê a imitação e ―conduz o 

indivíduo às trilhas que todos seguem‖ -, quanto a necessidade de diferenciação individual, bem como a 

tendência à mudança. 

Para Walter Benjamin375, um dos autores da Escola de Frankfurt, a moda é um processo histórico 

e social, um sistema organizado que prevê a mudança periódica do modo de vestir de grupos sociais e de 

indivíduos. Podemos considerar o século XIX o século da modernidade, é o século da industrialização, das 

revoluções políticas e econômicas, da urbanização, das massas. E a moda não poderia ter se 

desenvolvido em outro ambiente. 

Podemos considerar, portanto, o século XIX como o século da modernidade, nele ocorreram 

―revoluções‖ políticas e econômicas iniciadas no século XVIII. É ainda o século da industrialização, da 

urbanização, das massas, do desenvolvimento da sociologia e da difusão de novas idéias. E a moda não 

poderia ter se desenvolvido noutro contexto. 

Diane Crane376 afirma que o vestuário pode revelar não apenas a classe social e o gênero, mas 

também a afiliação religiosa, bem como outras informações significativas. Contudo, em alguns espaços 

públicos as pessoas – em específico, as mulheres - deviam apresentar-se de acordo com regras ―pré-

estabelecidas‖, como era o caso das Igrejas. 

 
 

[...] Segundo o Gênesis, foi por causa da mulher – Eva – que a dor e o sofrimento 
ingressaram no mundo. É preciso impor-lhe o silêncio. ―Uma mulher não deve falar nas 
assembléias‖, diz São Paulo na Epístola aos Coríntios. Os padres da igreja rejeitam a 
sexualidade e a carne como impuras e corruptoras [...] A mulher é assimilada ao pecado: 
uma tentadora [...] o véu é adotado pelo cristianismo como marca do pudor feminino e 
tornado obrigatório para as religiosas, consagradas à virgindade. [...] o véu tem uma 
história mais longa e um significado muito mais vasto: é o instrumento e o símbolo da 

                                                           
374 SIMMEL, George. Da psicologia da moda: um estudo sociológico. In: SOUZA, J. OËJZE, B. (orgs). Simmel e a 
Modernidade. Brasília: Editora UNB, 1998. Apud: MICHETTI, Miqueli. A lógica social da moda..., Op cit, p. 20. 
375 BENJAMIN, Walter. Paris Capital do século XIX. In: KOTHE, F. (org) Walter Benjamin. Sao Paulo: Ática, 1991. Apud: 
MICHETTI, Miqueli. A lógica social da moda..., Op cit, p. 74. 
376 CRANE, Diane. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas; tradução Cristiana Coimbra. São 
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006, p.25. 
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invisibilidade e do silêncio impostos às mulheres em virtude do perigo que se crê que 
elas representam.377 
 

Podemos dizer, portanto, que a natureza do espaço público influenciava a maneira como as pessoas 

usavam suas roupas e se portavam, ora expressando suas identidades, ora fazendo declarações 

subversivas. 

Desta forma, a moda significaria, por um lado, o pertencimento em relação aos que estão na mesma 

situação social e, por outro, o distanciamento de outros grupos. Sua essência estaria, então, na procura do 

estabelecimento do compromisso entre os dois traços psicológicos, a saber, entre a tendência à integração 

social e a tendência à distinção individual. 

Através dessa concepção, o historiador da cultura deve ter em mente ao estudar moda que deve não 

descrever somente a evolução das maneiras de vestir da sociedade, mas compreender como esses 

costumes se desenvolvem no todo cultural, juntamente com outras práticas da sociedade, como por 

exemplo, a Religião. 

Pretende-se, portanto, elaborar uma análise da história das mulheres por meio da moda, no período 

de 1883 a 1940 na Europa (especialmente França e Inglaterra), e o intercâmbio das tendências para o 

público feminino do Rio de Janeiro, São Paulo e, especialmente, Ribeirão Preto. 

O grande crescimento de Ribeirão Preto no âmbito político-administrativo prendeu-se, sem dúvida, 

ao extraordinário desenvolvimento econômico da região. A cultura do café, largamente explorada, e a 

penetração ferroviária através da Cia Mogiana de Estradas de Ferro, em 1883, constituíram fatores 

decisivos para a evolução do município. No primeiro quarto de século, os sucessivos períodos de crise não 

afetaram o poder econômico municipal. 

Esta cidade, envolvida na dinâmica da cultura cafeeira, era um pólo de extrema importância na 

urbanização das cidades interioranas e receptoras das novidades européias. A Ferrovia Mogiana que 

culminava no porto de Santos, facilitava o intercâmbio das novidades trazidas da Europa. Acontecia de 

serem importados da França enxovais inteiros de casamentos e de batizados. As modas de cores de 

vestidos, de enfeites de chapéus, de espartilhos, de penteados, eram seguidas pelas mulheres da ―alta 

sociedade‖ cafeeira. 

Ao trabalhar com Ribeirão Preto, pretende-se analisar como a ―boa sociedade‖ feminina da época 

recebia essas ―novidades‖ européias, interpretando as representações sociais presentes nas roupas e em 

todo o relacionado ao tema (caso de boutiques, armarinhos, etc), visando com isso compreender o modo 
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como colaborou para a europeização dos hábitos e costumes numa localidade marcada por uma visão de 

mundo religiosa, para a qual a Igreja Católica impunha severa regras de conduta. 

Buscando captar os discursos em relação à moda, utilizaremos fontes manuscritas e impressas. Tais 

como: matérias dos jornais ―A Cidade‖ de Ribeirão Preto‖ do ano de 1910; obras do memorialista local 

Rubem Cione; e uma gama de fotografias da época algumas disponíveis  no Arquivo Público e Histórico de 

Ribeirão Preto, outras  em formato digital (sites que abordam a questão da modernidade na Europa, Rio de 

Janeiro e São Paulo e um especifico sobre a Belle Époque); menções ao município existentes em 

trabalhos acadêmicos. Também foram utilizadas as Atas das reuniões da Associação do Rosário Perpétuo 

da Catedral de Ribeirão Preto (1932-1951), bem como os Boletins Diocesanos do ano de 1930-1934 – 

disponíveis no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. 

É especialmente em relação a estes tipos de fontes que aplicaremos as contribuições oferecidas por 

métodos e reflexões oferecidos pela Lingüística e pela Filosofia da Linguagem. O uso destas ―ciências 

humanas vizinhas‖, nos permitirá fugir do ―postulado implícito, na verdade impossível de sustentar, de que 

o sentido de um texto é sempre imediatamente perceptível ao lê-lo‖, ao passo que também tornará possível 

encarar o texto em sua dimensão discursiva, por meio da análise de seu uso histórico.378  

Tomando estes discursos como sendo expressões de determinados olhares da Igreja católica acerca 

da moda feminina é que vislumbramos a oportunidade de apreender os efeitos da modernidade na 

constituição do cotidiano de seus habitantes. 

A balisa temporal foi escolhida em função da chegada da Ferrovia Mogiana em Ribeirão Preto no 

ano de 1883, um marco na história de Ribeirão Preto. Já no ano de 1940 Dom Manoel da Silveira D‘Elboux 

chegou à cidade para ser auxiliar do Bispo Dom Alberto José Gonçalves. Após a morte deste, Dom Manoel 

foi nomeado seu sucessor continuando e aprimorando o trabalho iniciado pelo Bispo anterior. 

O primeiro capítulo, intitulado “A Modernidade a passos largos”, contextualizaremos o cenário das 

transformações que estavam ocorrendo na Europa em meados do século XIX, que culminaram no 

surgimento da burguesia e seus desdobramentos. A seguir, traçamos um panorama de Paris e de seus 

acontecimentos durante a Belle Époque. Em seguida, verificamos como foi o processo de modernização do 

Rio de Janeiro, a capital da República, e a tão almejada belle époque carioca. Utilizamos o mesmo 

processo de análise para a cidade de São Paulo, que estava se desenvolvendo juntamente com a 

atividade cafeeira. Por fim, observamos as mesmas transformações sociais, culturais e econômicas na 
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cidade de Ribeirão Preto – interior de São Paulo –, seu desenvolvimento possibilitado pelos lucros 

advindos da produção cafeeira, como se deram essas transformações durante a Belle Époque caipira.  

Através do estudo destes diferentes contextos, observamos que a moda também se alterava 

conforme as transformações em curso. Mas o que envolvia essas alterações na vestimenta, principalmente 

a feminina? Havia algum empecilho - para as mulheres da época – o consumo de tais novidades?. E, é 

sobre a respeito disso que falaremos no capítulo seguinte. 

O segundo e derradeiro capítulo, “Belas roupas e algumas dúvidas: Igreja, mulher e moda 

combinam?”, se inicia abordando as transformações ocorridas em fins do século XIX e início do XX, e 

como elas influenciaram o comportamento feminino e a imagem da mulher perante a sociedade burguesa. 

O papel desempenhado pelas mulheres durante este período também foi um dos focos de investigação; 

bem como, o que se esperava delas enquanto mulheres. Dentro desse raciocínio, buscamos compreender 

as mudanças nas roupas (enquanto uma forma de comunicação não-verbal), nos comportamentos e nos 

hábitos femininos dentro deste efêmero cenário. A partir dessas respostas, nos voltamos para Ribeirão 

Preto, na tentativa de analisar como as mulheres se apoderavam das novidades e tendências européias 

(em destaque aqui a moda), já que a Igreja via com maus olhos a modernidade e essa região era 

extremamente religiosa. 

 Seguem, então, as Considerações Finais. 
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CAPÍTULO 1 
 

A Modernidade a passos largos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[...] A modernidade é o transitório, o efêmero, o 

contingente, a metade da arte, sendo a outra metade, o eterno, o 
imutável [...] São perfeitamente harmoniosos; assim, a 
indumentária, o penteado e mesmo o gesto, o olhar e o sorriso 
formam um todo de completa vitalidade. Não temos o direito de 
desprezar ou de prescindir desse elemento transitório, fugidio, 
cujas metamorfoses são tão freqüentes [...].  
(Charles Baudelaire. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna) 
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1.1 - A modernidade na Europa: causas e conseqüências 
 

O século XIX tem duas balizes históricas marcantes que vão além do seu tempo convencional: 

uma revolução e uma guerra. Os historiadores percorrem-no de 1789 a 1914, sem que, no entanto, se 

possa dizer que esses acontecimentos produzam o essencial do sentido dessa época. Vamos nos ater a 

alguns deles nos parágrafos seguintes. 

A Revolução Francesa, que começou com a queda da Bastilha em 1789, agitou toda a 

sociedade européia e foi um conjunto de movimentos revolucionários que durou dez anos e pôs fim ao 

antigo regime monárquico na França. Em pauta estavam o Antigo Regime, a autoridade do clero e da 

nobreza, a influência dos ideais do Iluminismo e da Independência Americana (1776).  

A Revolução pode ser considerada como o fator que deu início à Idade Contemporânea, aboliu a 

servidão e os direitos feudais na França, além de  proclamar os princípios universais: Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade. Culminou em diversas realizações dentre elas: a exigência da realização dos direitos 

humanos expressa por filósofos e poetas, que procuraram fundar uma sociedade livre, a exemplo da 

Antiguidade greco-romana. Fora da França, as grandes idéias da Revolução refletiram-se na música de 

Beethoven e nas obras de Lessing, Goethe e Schiller.  

A reavaliação das bases jurídicas do Antigo Regime foi embasada pelo pensamento Iluminista, 

representada por Voltaire, Diderot, Montesquieu, Jonh Locke, entre outros. Eles forneceram pensamentos 

para a crítica às estruturas políticas e sociais absolutistas e sugeriram a idéia de uma ordem liberal 

burguesa. Terminaram os privilégios da nobreza e do clero, o que pode ser considerado um primeiro passo 

na busca pelo igualitarismo. Como foi dito, a Revolução Francesa semeou novas ideologias na Europa, 

conduziu à guerras, mas em parte, foi derrotada pela tentativa de retornar aos padrões políticos, sociais e 

institucionais do Antigo Regime através de um movimento chamado Restauração ou Contra-Revolução.  

Em conseqüência da desordem e da crise financeira, o povo se cansou e passou a desejar um 

regime forte e, em 1799, Napoleão Bonaparte derrubou com um golpe o Diretório e estabeleceu o 

Consulado. A Revolução conduziu ao cesarismo, sob o qual Napoleão se tornou déspota, julgando-se o 

único detentor do poder. Napoleão foi aprovado imperador por plebiscito e as conquistas da Revolução 

foram preservadas, caso da igualdade civil, respeito à propriedade e a abolição do feudalismo. A 

burguesia, bem como os camponeses, viram seus poderes consolidados e os operários foram submetidos 

à uma nova legislação e tiveram contato com uma pequena melhoria de vida.  Durante a era napoleônica 

foi construída uma nova Paris: a cidade dos boulevards, parques e monumentos. 
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Do outro lado da Mancha, em períodos de hostilidade e de paz alternados com a França, uma 

Inglaterra criativa se destacava. Eric Hobsbawn afirma que em 1848, somente uma economia estava 

efetivamente industrializada – a inglesa – e, conseqüentemente, dominava o mundo. Provavelmente, na 

década de 1840, os Estados Unidos e boa parte da Europa Ocidental e Central já tinham ultrapassado ou 

se encontravam na soleira da Revolução Industrial.  

Através de uma análise a respeito dessas inúmeras inovações e transformações pelas quais o 

mundo estava passando, Hobsbawn conclui que uma parte do mundo saltou na dianteira do poderio 

industrial, enquanto a outra ficava para trás. A estagnação econômica, a lentidão ou mesmo a regressão 

foram produtos do avanço econômico, pois como poderiam as economias relativamente atrasadas resistir à 

força – ou, em certos casos, à atração – dos novos centros de riqueza, indústria e comércio? Os ingleses e 

algumas outras áreas da Europa podiam claramente vender mercadorias a preços mais baixos a seus 

competidores. Convinha-lhes ser a oficina do mundo.379 De acordo com Nicolau Sevcenko: 

 
 

A raiz dessa dinâmica expansionista foi a irrupção, em fins do século XVIII, ao 
redor de 1780, da Revolução Industrial. Esse surto inaugural da economia 
industrializada fora baseado em três fatores básicos: o ferro, o carvão e as máquinas à 
vapor, propiciando o surgimento das primeiras unidades produtivas, as fábricas. Seu 
centro de origem e irradiação fora a Inglaterra, e ele esteve voltado sobretudo para a 
produção de tecidos manufaturados de algodão e lã, distribuídos em escala mundial 
pelas novas ferrovias.380 

 

Seguindo esse raciocínio, todas as revoluções eram naquele tempo, e não tinham como não o 

ser, tentativas de se chegar a bons termos com a experiência de 1848 e as grandes correntes utópicas não 

existiam mais, haviam se transformado no positivismo de Augusto Comte e numa juvenil experiência 

levada a sério por um grupo de ―capitalistas aventureiros‖, na maioria franceses. Dessa forma, o socialismo 

utópico não sobreviveu a 1848.  

Após a década de 1840, marcada pela escassez, veio a efervescente e próspera década de 

1850. O ―ano das revoluções‖ (1848) resultou na derrota da esquerda em toda a Europa. Em alguns países 

a conseqüência foi o ressurgimento da tirania centralizada, mas na Inglaterra e na França foi realmente o 

triunfo da bourgeoisie. É verdade que o golpe de Estado de Luís Napoleão, em 1851, provocou alguma 
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ansiedade, mas, a despeito de suas aventuras militares no final da década, quem na verdade apoiou 

Napoleão III foram os banqueiros, industriais e capitalistas.  

No início do século, a maioria das nações européias era regida pelas monarquias. Algumas 

delas ainda resistem até os dias de hoje, enquanto a França já era uma república. As classes 

trabalhadoras francesas mostravam-se cada vez mais revoltadas com a maneira como eram exploradas 

pela aristocracia e pela burguesia, classe social que enriquecera com o desenvolvimento das cidades e do 

comércio, detendo parte do poder político e social, e que veio a formar as classes média, alta e baixa. A 

aristocracia e burguesia defendiam ardentemente seus privilégios e queriam ostentar suas riquezas. A alta-

costura contribuiu enormemente para isso: era freqüentada pela nobreza, pela classe média alta, pela 

classe diplomática, por atrizes e pelas cortesãs (as famosas cocottes), mulheres sustentadas por homens 

ricos. 

No Jornal ―A Cidade‖ de 14 de agosto de 1907, lia-se a seguinte matéria a respeito do sucesso 

de um produto em Londres: 

 
 

“Teddy Bears” – A ultima moda em Londres, diz um grande jornal dessa Capital, 
são umas tetéas articuladas, forradas de pellucia de varias cores e tamanhos, e que 
representam um urso. Dentro de um pequeno mecanismo que, mediante ligeira pressão 
sobre certa mola, empresta ao animalzinho uma espécie de rugido feroz. A moda é 
importada dos Estados Unidos e às tetéas foi dada a denominação de ―Teddy Bears‖. É 
uma homenagem ao Presidente Roosevelt, cuja reputação como reputação como 
caçador de ursos se tornou universal e a palavra ―Teddy‖ vem a ser a abreviatura de seu 
nome de baptismo. A fúria de usar esses objetos espalhou-se de tal modo na America 
do Norte e subio a tal ponto, que um pregador celebre entendeu de a condemnar do alto 
pulpito. Nenhuma senhora sahe de casa sem levar consigo um desses ―Teddy Bears‖. 
Até para os banhos de mar os carregam no collo, animando-os, acariciando-os, como 
certas damas fazem com os cães e em geral com os filhos […] Em Londres, porem, já 
as crianças mostram grande enthusiasmo pelos ―Teddy Bears‖, que substituíram quase 
completamente o ―Gollysgoy‖, a linda e vulgarissima boneca, tão apreciada eplo seu 
rosto negro como o pixe, os seus grandes olhos espantados e os seus grossos lábios 
vermelhos. 

 

Esta reportagem é um dos inúmeros exemplos da velocidade com que os produtos eram lançados e 

da troca de informações quase instantânea entre os países emergentes.  

A frase a seguir, é a forma que Eric Hobsbawn descreve o triunfo do capitalismo e 

conseqüentemente, o da burguesia: ―Você sabe que pertencemos a um século em que os homens são 

valorizados apenas pelo que são. Todos os dias algum chefe pouco enérgico ou é forçado a descer os 
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degraus da sociedade que parecia pertencer-lhe de forma permanente, e algum balconista inteligente e 

esperto toma-lhe o lugar‖.381  

 
 
 
 
 
 
1.2 - O universo burguês 
 

Para Eric Hobsbawn382 as mudanças fundamentais estavam claramente acontecendo. A primeira 

delas foi demográfica. A população mundial deu início a uma ―explosão‖ sem precedentes, que tem 

multiplicado seu curso nos últimos 150 anos. Esse extraordinário aumento da população naturalmente 

estimulou a economia, embora devêssemos considerá-la antes como uma conseqüência do que uma 

causa exterior da revolução econômica, pois sem ela um crescimento populacional tão rápido não poderia 

ter sido mantido durante mais do que um limitado período. Esse período produziu mais trabalho (sobretudo 

mais trabalho jovem) e mais consumidores. O mundo desse período foi bem mais jovem do que qualquer 

outro anterior: cheio de crianças, com jovens casais ou pessoas no auge da juventude. 

A segunda maior mudança ocorreu nas comunicações, como o início das ferrovias e ―o novo e 

rápido correio‖ 383.  A ferrovia e a brilhante invenção de Rowland Hill da cobrança padronizada para a 

matéria postal em 1839 (suplementada pela invenção do selo adesivo em 1841) multiplicaram os correios, 

mas, mesmo antes de ambas as invenções e em países menos adiantados que a Grã-Bretanha, ele 

cresceu rapidamente. 

 
Tecnicamente, sem dúvida, estas melhorias não foram tão inspiradoras quanto as 

ferrovias, embora as arrebatadoras pontes, que se curvavam sobre os rios, as grandes 
vias aquáticas artificiais e as docas, os esplêndidos veleiros deslizando como cisnes a 
toda vela e as novas e elegantes carruagens do serviço postal fossem e continuem a ser 
alguns dos mais belos produtos do desenho industrial. Mas como meio para facilitar as 
viagens e os transportes, para unir a cidade ao campo, as regiões pobres às ricas, as 
ferrovias foram admiravelmente eficientes. O crescimento da população deveu muito a 
elas, pois o que em tempos pré-industriais o retardava não era tanto a alta taxa de 
mortalidade mas sim as catástrofes periódicas – freqüentemente muito localizadas – de 
fome e escassez de alimentos. Se a fome se tornou menos ameaçadora no mundo 
ocidental neste período (exceto em anos de fracasso quase universal nas colheitas, 
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382 HOBSBAWN , Eric J. A era das revoluções.., Op. cit., p.189.  
383 Idem, p.190. 
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como em 1816-7 e 1846-8), foi primordialmente devido a essas melhorias no transporte, 
bem como, é claro, à melhoria geral na eficiência de governo e administração.384 

 

A terceira grande mudança foi, sem dúvida, no volume do comércio e da emigração.385 Depois 

de 1830, o ritmo de mudança social e econômica foi visível e rapidamente acelerado. O período da 

Revolução Francesa e das suas guerras trouxe relativamente pouco avanço imediato, com exceção dos 

Estados Unidos, que saltaram à frente depois da sua guerra de independência. 

 No todo, o período que vai de 1815 a 1830 foi um período de reveses ou, na melhor das 

hipóteses, de recuperação lenta. Os Estados colocaram suas finanças em ordem – normalmente por meio 

de uma rigorosa deflação e as indústrias cambalearam sob os golpes da crise e da competição estrangeira.  

Após 1830, a situação mudou rápida e drasticamente, a ponto dos problemas sociais 

característicos do industrialismo – o novo proletariado, os horrores da incontrolável urbanização – se 

transformarem no lugar-comum de sérias discussões na Europa Ocidental e no pesadelo dos políticos e 

administradores. Os tradicionais sistemas de grêmios ou guildas de mestres, artífices e aprendizes ainda 

eram um obstáculo para o empreendimento capitalista, para a mobilidade da mão-de-obra qualificada e 

mesmo para qualquer mudança econômica, a empresa do continente europeu dependia muito mais do que 

a britânica de um aparato financeiro e de uma moderna legislação bancária, comercial e de negócios.  

De fato, a Revolução Francesa forneceu os dois necessários: os códigos legais de Napoleão, 

com sua ênfase na liberdade contratual garantida legalmente, seu reconhecimento das letras de câmbio e 

outros países comerciais, e suas disposições em prol das empresas de capital social tornaram-se por esta 

razão os modelos gerais para o mundo. 

 
 

Entretanto, o desenvolvimento econômico desse período contém um gigantesco 
paradoxo: A França. Teoricamente, nenhum país deveria ter avançado mais 
rapidamente. Ela possuía, como já vimos, instituições ajustadas de forma ideal ao 
desenvolvimento capitalista. O talento e a capacidade inventiva de seus empresários 
não tinha paralelo na Europa, os franceses inventaram ou foram os primeiros a 
desenvolver as grandes lojas de departamentos, a propaganda e, guiados pela 
supremacia da ciência francesa, todos os tipos de inovações e realizações técnicas – a 
fotografia (com Nicephore Nièce e Daguerre), o processo de soda Leblanc [...] Os 
financistas franceses foram os mais inventivos do mundo. O país possuía grandes 
reservas de capital, que exportava, auxiliado por sua capacidade técnica, para todo 
continente europeu.386 

 

                                                           
384 HOBSBAWN , Eric J. A era das revoluções.., Op. cit, p.190.  
385 Idem, p.191. 
386 HOBSBAWN, Eric J. A Era das revoluções... Op cit,  p.197.  
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No fim dos anos 1850 e ao longo de toda a década seguinte, Georges Eugène Haussmann, 

prefeito de Paris e circunvizinhanças, investido no cargo por um mandato imperial de Napoleão III, estava 

implantando uma vasta rede de bulevares no coração da velha cidade medieval. Napoleão e Haussmann 

conceberam as novas vias e artérias como um sistema circulatório urbano.387 

Tais imagens, lugar-comum hoje, eram altamente revolucionárias para a vida urbana do século 

XIX. Os novos bulevares permitiram ao tráfico fluir pelo centro da cidade e mover-se em linha reta, de um 

extremo a outro. Além disso, habitações precárias foram eliminadas, deixando os ―espaços livres‖. A 

modernização urbana provocou uma nítida divisão de classes os pobres foram afastados dos bulevares e 

não podiam transitar entre eles.     

Foi estimulada a expansão de negócios locais, em todos os níveis. As massas foram pacificadas, 

empregando dezenas de milhares de trabalhadores – o que às vezes chegou a um quarto da mão-de-obra 

disponível na cidade – em obras públicas de longo prazo, as quais por sua vez gerariam milhares de novos 

empregos no setor privado. Para Berman: 

 
 

Os bulevares representam apenas uma parte do amplo sistemas de planejamento 
urbano, que incluía mercados centrais, pontes, esgotos, fornecimento de água, a Ópera 
e outros monumentos culturais, uma grande rede de parques. [...] Agora, após anos de 
vida claustral, em células isoladas, Paris se tornava um espaço físico e humano 
unificado.388 

 

As calçadas de Haussmann, como os próprios bulevares, eram extravagantes e amplas, 

juncadas de bancos luxuriosamente arborizadas. Ilhas para pedestres foram instaladas para tornar mais 

fácil a travessia, separar o tráfico local do tráfico de longa distancia e abrir vias alternativas para as 

caminhadas. Grades de majestosas perspectivas foram desenhadas, com monumentos erigidos no 

extremo dos bulevares, de modo que cada passeio conduzisse a um clímax dramático. Todas essas 

características ajudaram a transformar Paris em um espetáculo particularmente sedutor, uma festa para os 

olhos e para os sentidos. 

Por volta de 1880, os modelos arquitetônicos de Haussmann foram universalmente denominados 

como o verdadeiro modelo do urbanismo moderno. Sendo assim, logo passou a ser reproduzido em 

cidades de crescimento emergente, em todas as partes do mundo, de fato, essa alegria privada brotava 

                                                           
387 BERMAN, Marshall. Baudelaire: O Modernismo nas ruas. In: _______ .Tudo que é sólido desmancha no ar... Op. cit., 
p.145. 
388 BERMAN, Marshall. Baudelaire: O Modernismo nas ruas. In: _______ .Tudo que é sólido desmancha no ar... Op. cit., p. 
146. 
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diretamente da modernização do espaço público urbano. De acordo com Marshall Berman, Baudelaire nos 

mostra um novo mundo, privado e público, no instante exato em que este surge: 

 
 

O que os bulevares fizeram às pessoas que para aí acorreram, a fim de ocupá-
los? Baudelaire nos mostra alguns de seus efeitos mais notáveis. Para os amantes, 
como aqueles de ―Os Olhos dos Pobres‖, os bulevares criaram uma nova cena 
primordial: um espaço privado, em público, onde eles podiam dedicar-se à própria 
intimidade, sem estar fisicamente sós. Movendo-se ao longo do bulevar, capturados no 
seu imenso e interminável fluxo, podiam sentir seu amor mais intenso do que nunca, 
como ponto de referência de um mundo em transformação. Poderiam exibir seu amor 
diante do interminável desfile de estrangeiros do bulevar [...] Podiam tecer véus de 
fantasias a propósito da multidão de passantes: quem eram essas pessoas, de onde 
vinham e para onde iam, o que queriam, o que amavam? Quanto mais observavam os 
outros e quanto mais se deixavam observar – quanto mais participavam da ―família de 
olhos‖ sempre em expansão -, mais rica se tornava sua visão de si mesmos. Nesse 
ambiente, a realidade facilmente se tornava mágica e sonhadora. As luzes ofuscantes 
da rua e do café apenas intensificavam a alegria [...] De fato, essa alegria privada brota 
diretamente da modernização do espaço público urbano. Baudelaire nos mostra um 
novo mundo, privado e público, no instante exato em que este surge [...].389 

 

Sendo assim, ―o novo boulevard parisiense foi a mais espetacular inovação urbana do século 

XIX, decisivo ponto de partida para a modernização da cidade tradicional‖390.  As mudanças na sociedade 

fizeram com que a busca pelo prazer, pelo entretenimento, pelo novo e a necessidade de diferenciação 

dos demais ganhasse força, e isto tornava-se possível através do desfilar em público pelas ruas, avenidas, 

cafés, teatros, restaurantes, etc. Para Richard Senett: 

 
 

A ponte estrutural entre a credibilidade no teatro e na rua era formada por dois 
princípios, um referente ao corpo, o outro, à voz. O corpo era tratado como manequim, e 
a fala era tratada mais exatamente como um signo do que como um símbolo. Pelo 
primeiro princípio, as pessoas visualizavam as roupas como uma questão de artifício, 
decoração e convenção; o corpo servia como um manequim, ao invés de ser uma 
criatura viva e expressiva. Pelo segundo, ouviam discursos que significavam em si e por 
si mesmos, ao invés de fazê-lo por meio de referências a situações exteriores ou à 
pessoa do locutor. Por meio desses dois princípios, eram capazes de separar o 
comportamento para com outros atributos pessoais de condição física ou social e, 
assim, haviam dado o segundo passo na direção de uma geografia do estar ―em 
público‖. 391 

 

                                                           
389 BERMAN, Marshall. Baudelaire: O Modernismo nas ruas. In: Tudo que é sólido desmancha no ar... Op. cit., p. 147-148. 
390 Idem, p. 145. 
391 SENNET, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Trad. Lygia Araújo Watanabe. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988, p.89. 
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Para coroar este momento tão significativo em sua história duas exposições universais392 foram 

realizadas. A primeira Exposição Universal de Paris ocorreu em 1889 - em comemoração ao centenário da 

Revolução Francesa. Seu marco foi a construção da Torre Eiffel especialmente para este evento, que 

recebeu 28 milhões de habitantes. A segunda Exposição Universal aconteceu em 1900, e as algumas das 

construções realizadas e inauguradas para esta data foram o Grand Palais, o Petit Palais e a Ponte 

Alexandre III; o número de visitantes foi de 53 milhões. A seguir, duas imagens das Exposições: 

 

FIGURA 1 – Vista geral da Exposição Universal de Paris, 1889. Podemos notar parcialmente o plano da 
cidade. 

 

     Fonte: http://purl.pt/93/1/iconografia/imagens/j1505_p133.html (acessado em 20/10/2009) 

 

FIGURA 2 - Visitantes passeando sobre a ponte Alexandre III – durante “A II  Exposição Universal” – a 
ponte foi construída para esse evento -  Paris, 1900. 

                                                           
392 Exposição Mundial ou Universal, Feira Mundial ou, abreviadamente, Expo, são termos utilizados para identificar variadas 
exposições de grande dimensão organizadas desde o século XIX. O organismo que sanciona as exposições é o Bureau 
International des Expositions (BIE). Uma Exposição Universal engloba temas que afetam uma vasta parcela da 
experiência humana, normalmente focando um período específico da humanidade. As exposições universais realizam-
se com menor frequência que as exposições internacionais ou especializadas, principalmente porque são mais 
dispendiosas. Para as distinguir de feiras menores, requere-se que os pavilhões sejam desenhados a partir do zero. 
Como consequência, muitas nações competem para realizar a mais espetacular e notável estrutura. FONTE: 
www.estudosobre.com/Paris (acessado em 19/10/2009) 

http://purl.pt/93/1/iconografia/imagens/j1505_p133.html
http://www.estudosobre.com/S%C3%A9culo_XIX
http://www.estudosobre.com/Bureau_International_des_Expositions
http://www.estudosobre.com/Bureau_International_des_Expositions
http://www.estudosobre.com/Paris
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F

onte: www.gettyimages.com (acessado em 17/10/2009). 

 

Um ponto fundamental no pensamento de Charles Baudelaire é a cidade, a qual passava por 

diversas transformações provocadas pelo fenômeno da Modernidade. Seu enfoque não era tanto a cidade 

enquanto paisagem, mas as relações entre os indivíduos que também se transformavam neste cenário, que 

possuía novas funções, exclusões e os novos valores que surgiam, o consumo desenfreado, e assim, 

deparando-se com novas formas de pensar e sentir, expressas nas palavras a seguir: 

 
 

Assim ele vai, corre, procura. O quê? Certamente esse homem, tal como o 
descrevi, esse solitário dotado de uma imaginação ativa, sempre viajando através do 
grande deserto dos homens, tem um objetivo mais elevado do que o de um simples 
flâneur, um objetivo mais geral, diverso do prazer efêmero da circunstância. Ele busca 
esse algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade; pois não me ocorre melhor 
palavra para exprimir a idéia em questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o que esta 
pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório [...]. 393 

 

 Para retratar esta Paris, onde a classe que estava no poder era a burguesia, ele se utilizou do 

conceito de dandismo. De acordo com Marcos Antonio de Menezes: 

                                                           
393 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p.25-26. 

http://www.gettyimages.com/
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Seu dândi é um protesto contra o nivelamento da vida imposta pela nova classe 
no poder, a burguesia – uma figura trágico-anacrônica da modernidade: ―o último rasgo 
de heroísmo nas decadências‖. Protesta contra a depreciação de todos os ideais 
aristocráticos – honra, erudição, elegância, generosidade, etc; luta contra as correntes 
mais poderosas de sua época. 394 

 

 Para Baudelaire, o dândi ―não aspira ao dinheiro como a uma coisa essencial; ele deixa essa 

grosseira paixão aos vulgares mortais‖ 395. O dandismo era uma busca de distinção em uma sociedade 

cujas relações tornavam-se cada vez mais impessoais e massificadas: 

 
 

[...] O dandismo não é sequer, como parecem acreditar muitas pessoas pouco 
sensatas, um amor desmesurado pela indumentária e pela elegância física. Para o 
perfeito dândi essas coisas são apenas um símbolo da superioridade aristocrática de 
seu espírito. Por isso, a seus olhos ávidos antes de tudo por distinção, a perfeição da 
indumentária consiste na simplicidade absoluta, o que é, efetivamente, a melhor maneira 
de se distinguir [...] É antes de tudo a necessidade ardente de alcançar uma 
originalidade dentro dos limites exteriores das conveniências. É uma espécie de culto de 
si mesmo, que pode sobreviver à busca da felicidade [...] É o prazer de provocar 
admiração e a satisfação orgulhosa de jamais ficar admirado [...]. 396 

 

Baudelaire acredita que a vida moderna é detentora de uma beleza peculiar e autêntica, no entanto, 

inseparável de sua miséria e ansiedade intrínsecas, e é inseparável das contas que o homem moderno tem 

de pagar. Desta forma, a idéia da modernização - apoiada em uma ideologia de modernismo em 

desenvolvimento - neutralizou as forças anárquicas e explosivas que a modernização urbana, outrora, 

havia reunido. A trágica ironia do urbanismo modernista era a de que seu triunfo ajudou a destruir a 

verdadeira vida urbana que ele um dia almejou libertar. 

 
 
1.3 – A Belle Époque carioca 

  

A Belle Époque no Brasil caracterizou-se pelo fortalecimento político da República, o crescimento 

econômico e a expansão dos centros urbanos, em especial, o Rio de Janeiro. Em fins do século XIX e 

                                                           
394 MENEZES, Marco Antonio de. O poeta Baudelaire e suas máscaras: boêmio, dândi, flâneur. Uberlândia: Revista 
Fato&Versões. Faculdade Católica de Uberlândia, ISSN 1983-1293, n.1, v.1, p. 64-81, 2009. 
395 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade... Op. cit., p. 48. 
396 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade... Op. cit., p.49. 
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início do século XX, a então capital da República se apropriava de alguns hábitos concernentes à Belle 

Époque parisiense, ―nela se festejavam as atrizes francesas (Sarah Bernardt), a vida mundana das 

confeitarias e cafés (Confeitaria Colombo, Cave, dentre outras), a moda parisiense (em lojas como a ―Parc 

Royal‖, templo da moda na Belle Époque carioca)‖. 397 

Em fins do século XIX e início do século XX, grandes mudanças ocorreram a níveis urbanos e 

comportamentais. Nicolau Sevcenko apropria-se das palavras de Ivan Tolstói para explicar tais mudanças 

vertiginosas: 

 
 

O século XIX foi um período de avanços científicos prodigiosos, durante o qual 
campos completamente novos da ciência surgiram [...] O desenvolvimento tecnológico 
também foi espetacular – talvez mais ainda do que o cientifico na mente do grande 
público. Transporte, eletrificação, indústrias químicas, controle de doenças – a lista é 
infinita – estavam alterando a sociedade de modo profundo e irreversível. Por volta de 
1900 o poder da tecnologia estava muito além do que qualquer outro século jamais 
sonhara. Não havia precedente histórico para o que se passava... Isso suscitou um 
otimismo curioso, uma fé que afirmava, com efeito, que estávamos no caminho certo – 
um pouco mais de esforço, um bocadinho mais de boa vontade e o nosso músculo 
científico-tecnológico recém-adquirido, o poder do conhecimento, resolveria todos os 
problemas e nos alçaria a mundos novos e utópicos. 398 

 

Neste momento ser moderno no Brasil – e mais do que ‗ser moderno‘, era necessário ‗parecer 

moderno‘, civilizado e cosmopolita era viver no Rio de Janeiro, pelos seguintes motivos: 

 
 

[...] sede do governo, centro cultural, maior porto, maior cidade e cartão de visita 
do país, atraindo tanto estrangeiros quanto nacionais. O desenvolvimento dos novos 
meios de comunicação, telegrafia sem fio, telefone, os meios de transporte movidos a 
derivados de petróleo, a aviação, a imprensa ilustrada, a indústria fonográfica, o rádio e 
o cinema intensificarão esse papel da capital da República, tornando-a no eixo de 
irradiações e caixa de ressonância das grandes transformações em marcha pelo mundo, 
assim como no palco de sua visibilidade e atuação em território brasileiro. O Rio passa a 
ditar não só as novas modas e comportamentos, mas acima de tudo os sistemas de 
valores, o modo de vida, a sensibilidade, o estado de espírito e as disposições pulsionais 
que articulam a modernidade como uma experiência existencial e íntima [...]. 399 

 

Esta necessidade estava relacionada a uma exigência que se impôs a partir da chegada da Família 

Real, em 1808. No sentido de igualar-se a burguesia européia e à aristocracia portuguesa, era preciso que 
                                                           
397 GRALHA, Fernando. A Belle Époque carioca: imagens da modernidade na obra de Augusto Malta (1900-1920). 
Dissertação (Mestrado-História), Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2008, p.53. 
398 SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do rio. In: História da vida privada no Brasil. Vol. III. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 514. 
399 Idem, p. 522. 



 

334 

 

334 

a ―boa sociedade‖ adotasse valores e modos europeus, civilizando seus costumes e eliminando a 

―aparência colonial‖. Era importante, portanto, optar por um visual correto, higiênico, adequado. 400  

A introdução das ferrovias na década de 1850, as benfeitorias no porto da cidade, a reestruturação 

dos sistemas de água e esgotos, a inauguração da iluminação a gás, a formação das companhias de carris 

– com a introdução dos bondes – e a urbanização da zona norte, além da irradiação de linhas no centro da 

cidade, são apenas alguns dos sinais desse processo de modernização do Rio de Janeiro.  

As transformações do espaço urbano, a ―europeização‖ dos costumes, o incremento do comércio e a 

intensificação da vida social foram elementos que também serviram de pano de fundo para a difusão da 

moda, principalmente a feminina. A moda passa a fazer parte das preocupações da ―boa sociedade‖ da 

Corte, que precisava exibir-se no espaço público das ruas, dos bailes, dos teatros e nos demais 

acontecimentos da visa social, usando o que havia de mais parecido com as novidades de Paris.  

Um elemento fundamental para que isso acontecesse foi o surgimento de jornais femininos e dos 

manuais de etiqueta e civilidade – livros que ensinavam comportamentos refinados, higiene para o corpo e 

para a casa, orientavam as escolhas das vestimentas adequadas para cada ocasião, à hora do dia, ao 

sexo e à idade. Indo ao encontro das necessidades dessa camada, esses jornais já traziam em suas 

páginas seções de moda, com vestimentas que seguiam as tendências de moda francesa e que já 

estavam à venda nas lojas comerciais da cidade.401  

A aparência do Rio de Janeiro agora era a da cidade beneficiada pela urbanização e pela 

europeização da vida social, permitindo aos seus habitantes mais privilegiados um passeio pela Rua do 

Ouvidor – reduto dos elegantes – para ver as novidades – vindas de Paris - nas vitrinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
400 RAINHO, M. C. T. A cidade e a moda: novas pretensões, novas distinções – Rio de Janeiro, século XIX. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2002, p.15. 
401 RAINHO, M. C. T. A cidade e a moda... Op. cit., p. 15. 
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FIGURA 3 - Rua do Ouvidor em 1890 - “reduto das elegantes cariocas”. 

 
Fonte: MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A Moda no 
Século XX. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2000, p. 58. 

 

De acordo com Fernando Gralha, o Rio de Janeiro da Belle Époque, “a então capital da recém-

fundada República brasileira, foi uma das cidades latino-americanas onde a elite dirigente melhor 

incorporou a urbanização como uma necessidade urgente de uma sociedade que precisava civilizar-se‖. 402  

Era também a da cidade das festas (como as que ocorriam no Cassino Fluminense), dos saraus e 

dos bailes nos salões do senador Nabuco ou do barão de Cotegipe, ou ainda a cidade dos ―arrabaldes 

pitorescos‖, como a Tijuca e o Andaraí, onde a ―boa sociedade‖ se refugiava em chácaras em busca do 

alívio para os rigores do verão, abandonando temporariamente os bairros do Flamengo, Botafogo e 

Laranjeiras. 

 
 

Em um período de grandes transformações no modo de vida do cidadão carioca, o 
termo Belle Époque sugeria a abundância de riquezas, uma arquitetura inspirada nos 
moldes franceses, pessoas elegantes e bem vestidas, que freqüentavam salas de bailes 

                                                           
402 GRALHA, Fernando. A Belle Époque carioca... Op. cit., p.51. 
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e óperas, uma sociedade glamourosa vivendo em uma cidade moderna, republicana e 
que estava atenta à moda parisiense. Para Nicolau Svecenko, a atmosfera francesa 
estava tão impregnada no Rio de Janeiro, que às vésperas da Primeira Guerra Mundial 
– ―quando as pessoas na Avenida, ao se cruzarem, em lugar do convencional ―boa 
tarde‖ ou ―boa noite‖, trocavam um ―Viva a França‖‖.403  

 

A crônica foi o gênero literário que se destacou na belle époque carioca, principalmente, era 

veiculada pelos jornais e foi uma das formas de se discutir as relações entre progresso e tradição. Quanto 

a isso, Sevcenko aborda a seguinte questão: 

 
 

É nesse sentido que paralelamente às crônicas e figurinos franceses se destaca a 
atuação do figurinista Figueiredo Pimentel, na sua seção ―O binóculo‖ da Gazeta de 
Noticias. Tido como o criador da crônica social no Rio, esse jornalista, que logo fez 
escola, tornou-se o eixo de toda a vida burguesa logo após a inauguração da Avenida. 
Propôs e incentivou a Batalha das Flores no Campo de Santana, o five-o’clock tea, os 
corsos do Botafogo e da Avenida Central, o footing do Flamengo, a Exposição Canina, a 
Mi-Carême e o Ladie’s Club. Tornou as senhoras e senhoritas da alta sociedade carioca 
pelo menos tão conhecidas como os ministros de Estado ajustadas todas ao padrão 
internacional de sensibilidade afetada das ―melindrosas‖. Ditou tiranicamente a moda 
feminina e masculina do Rio no lustro que se seguiu à inauguração da avenida, 
promovendo a disseminaçao do tipo acabado do janota cosmopolita: o smart. As 
expressões ―o Rio civiliza-se‖ e a ―ditadura do smartismo‖ são as marcas indeléveis da 
forte impressão que esse jornalista causou na organização da nova vida urbana e social 
da cidade. 404 

 

Não há dúvida de que a face do Rio de Janeiro que se associa, portanto, à moda é a da cidade por 

onde caminhava, como afirma Gilberto Freyre ―o pé bem calçado do burguês‖.405. Na imagem a seguir 

temos o ‗Largo da carioca‘ e seus bondes, mais um espaço de convivência da sociedade carioca: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
403 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 2 ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2003,p. 51. 
404 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão... Op. cit., p.54. 
405 FREYRE, Gilberto. Modos de homem & modas de mulher. 3ª edição. Rio de Janeiro: Record, 1997, p.141. 
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FIGURA 4 – „Largo da carioca‟, um dos novos espaços públicos da modernidade carioca (1900) 

 

    

  Fonte: MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A moda no 
século XX... Op. cit., p. 58. 

 

Assistia-se à transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade carioca, segundo 

padrões totalmente originais; e não havia quem pudesse se opor a ela. Quatro princípios fundamentais 

regeram o transcurso dessa metamorfose, conforme veremos adiante: 

 
 

[...] a condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade 
tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse 
macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão 
dos grupos populares da área central da cidade, que será praticamente esolada para o 
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desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo, 
profundamente identificado com a vida parisiense.406 

 

Contudo, era necessário acompanhar o progresso, o que significava acompanhar o desdobramento 

da economia européia. Para tanto, a cidade teria que ser remodelada: 

 
 

O símbolo máximo da Regeneração, porém, ficou sendo o eixo fundamental do 
projeto de reurbanização, a Avenida Central, inspirada no planejamento dos bulevares 
parisienses, conforme o projeto dos amplos corredores comerciais do barão de 
Haussmann, [...], a Avenida introduzira na capital a atmosfera cosmopolita ansiada pela 
nova sociedade republicana. Não só os produtos à venda nas vitrines de cristal eram via 
de regra franceses, assim também eram as roupas e os modos dos consumidores, tanto 
quanto os bandos de pardais encomendados pelo prefeito Pereira Passos, por serem 
típicos de Paris. O caráter suntuoso da Avenida era acentuado pelas fachadas em 
arquitetura eclética, oferecendo um cenário para o desfile ostensivo da nova sociedade e 
instigando a animação do consumo conspícuo. Como observou atento Lima Barreto, ―de 
uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida 
por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia‖. Um novo 
cenário, uma nova peça e uma nova ética. 407  

 

Para Sevcenko, a expressão ―regeneração‖ é por si só esclarecedora do espírito que presidiu esse 

movimento de destruição da velha cidade, para complementar a dissolução da velha sociedade imperial, e 

de montagem da nova estrutura urbana. 408   

 

FIGURA 5 - Avenida Central, 1906. (Foto de Marc Ferrez)  
 

                                                           
406 FREYRE, Gilberto. Modos de homem & modas de mulher... Op. cit., p. 43. 
407 SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante... Op. cit., p. 545. 
408 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão... Op. cit., p.43. 
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     Fonte: http://rioantigo-avcentral.buzznet.com (acessado em 17/10/2009). 

 

As obras da Avenida Central se iniciaram e foram concluídas no mandato do Prefeito Pereira 

Passos. Atravessando todo o centro da cidade - da Praça Mauá até a Avenida Beira Mar – a Avenida era 

algo moderno em meio a uma região que não era moderna. No entanto, sua modernidade iria se 

integrando aos poucos às ruas do centro da cidade, já que seu projeto significava mais do que uma 

reforma urbana, era um projeto de vida moderna, civilizada.  

Foi inaugurada em 7 de setembro de 1904 pelo Presidente da República Rodrigues Alves. Seu 

calçamento era de pedras portuguesas e o canteiro central, dividia a Avenida em duas mãos e era 

enfeitado por árvores de pau-brasil. Logo após a sua inauguração, surgiram prédios com arquiteturas 

belíssimas, alguns perduram até os dias de hoje, tais como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 

Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, etc. Em fevereiro de 1912, o nome da Avenida foi mudado para 

Avenida Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco. 

 

 

http://rioantigo-avcentral.buzznet.com/
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FIGURA 6 - Vista da Avenida Central (que pouco depois teria seu nome mudado para Avenida Rio 
Branco) em 1909. À esquerda, está a Praça Floriano Peixoto e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro; 
à direita, a Escola Nacional de Belas Artes (Foto de Marc Ferrez). 
 

 
      Fonte: www.aprendario.com.br/rj-expovirtual.asp (acessado em 17/10/2009) 
 

E ainda, de acordo com Fernando Gralha, a apropriação dos hábitos franceses pelos cidadãos 

pertencentes à elite carioca foi muito além: 

 
 

Importaram-se modos de festejar europeus, como a tentativa de civilizar o 
carnaval através dos corsos de carros abertos, das batalhas de flores e das fantasias de 
pierrôs e colombinas, típicos do carnaval veneziano. As revistas e os colunistas sociais, 
através da imprensa, incentivavam a população afluente para o desfile de modas na 
moderna, chic e larga passarela da Avenida Central, sem dúvida, principal palco de 
encenação do carioca moderno e atento às novas usanças. Nela os rapazes no rigor 
smart dos trajes ingleses, as damas exibindo as ultimas extravagâncias dos tecidos, 
cortes e chapéus franceses freqüentavam lojas de artigos importados, modernos 
restaurantes, cafés, confeitarias, livrarias e jardins. O novo boulevard tropical era o 
espaço principal da cidade, e além de ser o local para se consumir artigos importados 
em lojas luxuosas e elegantes e exibir vestuários à moda francesa ou inglesa, a nova 

http://www.aprendario.com.br/rj-expovirtual.asp
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avenida era também um convite para que os habitantes fugissem do inevitável e 
implacável calor do verão brasileiro.409 

 

A preocupação e a necessidade de estar sempre na moda fazia com que o comércio da cidade se 

desenvolvesse cada vez mais. As lojas de luxo, agora amplas e espaçosas, podiam ser encontradas na 

Avenida Central, bem diferentes das lojas apertadas localizadas na Rua do Ouvidor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7 – Loja de moda na Avenida Central, 1906: Nas amplas lojas da Avenida Central, as damas 
da sociedade eram atendidas com esmero e requinte por bem trajados caixeiros. 
 

                                                           
409

 GRALHA, Fernando. A Belle Époque carioca... Op. cit.,p.54.  
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Fonte: MIS/ RJ. Foto nº5; Pasta ―Indumentárias 2‖. Apud: GRALHA, Fernando. A Belle Époque carioca... Op. cit., p.71. 

 

Para tanto, a cidade do Rio de Janeiro – após as reformas e progressos - tornou-se aparentemente 

dividida: a elite, freqüentadora de espaços que não permitidos ao resto da população, e possuidora de 

hábitos luxuosos, consumistas e a busca incessante por símbolos que a traduzissem enquanto pertencente 

à determinada posição social. Por outro lado, existia uma população praticamente analfabeta, que vivia a 

margem da população e que fora afastada do convívio social. Fernando Gralha constrói de forma clara este 

paradigma, quando conclui que ―os dois mundos, o da elite moderna e civilizada e o da plebe atrasada, 

pareciam bem apartados, mas isso era mais um desejo do que propriamente um fato, na verdade são um 

mundo só, a multifacetada Cidade do Rio de Janeiro‖. 410 

 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 8 - Avenida Rio Branco na década de 20 

                                                           
410

 GRALHA, Fernando. A Belle Époque carioca... Op. cit., p. 126. 



 

343 

 

343 

 

 
        Fonte: www.aprendario.com.br/rj-expovirtual.asp (acessado em 17/10/2009) 

 

 
Todo este processo vai de encontro com as afirmações de Nicolau Sevcenko, quando ele reforça a 

questão de que nestes tempos, a fachada é algo extremamente importante: ―em especial, no Rio de 

Janeiro do começo do século XX, é o processo de transformação urbana que dá o tom para a definição da 

atmosfera cultural da cidade; as relações sociais se estabelecem como um sucedâneo do projeto 

urbanístico que as circunscreve‖. 411 

 
 
1.4 – A modernidade paulista 

 

O desenvolvimento da sociedade paulista – em fins do século XIX e início do XX – esteve 

intimamente ligado ao desenvolvimento da atividade cafeeira, e a elite responsável por ela se fez presente 

na ocupação territorial tanto da capital como do interior. De acordo com Maria Luisa Albiero Vaz, com o 

desenvolvimento da atividade cafeeira, pela primeira vez essa ―cidade de origens rurais sentiu a 

                                                           
411 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão... Op. cit, p.121. 

http://www.aprendario.com.br/rj-expovirtual.asp
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necessidade de adequar-se aos padrões da emergente economia capitalista, que agora exigia uma postura 

diferente do espaço urbano‖. 412 

As transformações se deram nos seguintes setores: o trabalho livre e assalariado, o melhoramento 

dos setores financeiros, as ferrovias, o alcance aos meios de comunicação, o crescimento do comércio e o 

fortalecimento do mercado consumidor, a ampliação das atividades para o oeste do estado, e por fim, a 

forte influência européia nas práticas e costumes.  

A rede de serviços de água e esgotos foi implantada a partir de 1892, e a Luz elétrica chegou em 

1907. De acordo com Maria Luisa Albiero Vaz, no início do século, a ―outrora pacata cidade de São Paulo 

se transformara num importante centro urbano, com características até então desconhecidas entre os 

brasileiros: automóveis, cinemas, fábricas, bailes, grandes magazines, modificavam a vida da cidade 

causando um misto de admiração e estranheza a seus habitantes‖. 413  

 E é na região central da cidade que se concentram os símbolos de riqueza e civilização. Justamente 

por conta desses novos ideais passou-se a priorizar construções que conferissem à cidade aspectos 

urbanos e modernos. Como em todas as outras regiões que vivenciaram este espírito da Belle Époque, os 

critérios para esta urbanização consistia na separação das áreas públicas das áreas privadas, construção 

de praças, lojas, teatros, lugares onde essa elite pudesse se reunir, dentre outros símbolos que 

representassem o estágio de tal civilização.  O prefeito Antônio Prado foi o responsável pela maioria das 

modificações: 

 
 

[...] Antônio Prado, no seu longo período como prefeito de São Paulo, de 1889 a 1910 
[...] dotado de uma fortuna prodigiosa, procedente de suas fazendas de café, de hábitos e 
imaginação cosmopolitas, o conselheiro procurou dar à sua administração o alcance 
demiúrgico da obra de um herói civilizador [...] ao reformar completamente a arborização e o 
ajardinamento das praças da República e da Luz e desencadear a arborização em massa 
das ruas e demais praças da cidade, com espécies as mais variadas [...] Ele também 
desafogou o Triângulo, ampliando o Largo do Rosário [...] Em sua gestão foi concebida a 
ligação do Triângulo com o Pátio do Colégio, por meio de um viaduto a ser criado como 
extensão da Rua Boa Vista, e foi iniciada a reforma e o alargamento da Praça da Sé [...] Ele 
criaria ainda a Praça do Patriarca [...], ergueria o Viaduto Santa Efigênia [...], e encomendaria 
o panorâmico jardim lenotriano do palácio do Museu do Ipiranga, logo tornado um dos 
passeios preferidos pela população de São Paulo.414 

 

                                                           
412 VAZ, Maria Luisa Albiero. Mulheres da elite cafeeira em São Paulo – conciliação e resistência – 189/1930. Dissertação – 
Mestrado: História Social. Universidade de São Paulo, 1995, p. 112. 
413 Idem, p.93. 
414 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992, p.120-121. 
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Em fins do século XIX é aberto o Museu Paulista, o Observatório Astronômico, o Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo, a Faculdade de Direito é consolidada, enfim, o ambiente intelectual que estava 

sendo construído era adequado para a ―criação acelerada de escolas e instituições de pesquisa‖ 415. 

Para a historiadora Maria Luisa Albiero Vaz, ―homens e mulheres passaram a ser fruidores dessas 

transformações, delineando assim formas diversas de aproveitamento dos antes considerados espaços 

doméstico e público‖.416  

A urbanização - possibilitada pelos lucros da economia cafeeira -, provocou a valorização do espaço 

público e trouxe novas formas de lazer, novas condições de vida e novas formas de consumo, 

principalmente para as mulheres: 

 
 

Nas lojas do Centro, já em fins do século XIX, vendia-se de tudo: charutos importados, 
destilarias, tecidos ingleses, roupas com corte francês, especiarias do Oriente; enfim, através 
do consumo, a cidade fazia de si uma extensão ligeira do Velho Mundo, mas não era só. 
Ávida por luxos europeus, essa nova elite alterava o panorama local como seus novos 
hábitos: trocavam-se violões por pianos ingleses, modinhas pela música francesa, o rapé da 
Bahia pelo charuto manilha ou havana, assim como quitutes caseiros por doces vindos da 
Europa. Essa é, também, a época dos grandes bailes, das confeitarias requintadas e das 
agitadas casas de espetáculos como o Teatro Provisório, o Ginásio Dramático, o Polytheama 
e, entre outros, o famoso São José. É em 1911 que terminam as construções do Teatro 
Municipal, considerado, a partir de então, o edifício mais importante [...] Com certeza, o 
menor pendor da população estava ligado aos novos divertimentos que a cidade oferecia. 
Bem lá, no famoso Triângulo Paulista, pipocavam os clubes recreativos, as quermesses, os 
saraus musicais [...], o cricket e o futebol entre ingleses, o ciclismo [...] Os hábitos mudavam 
e o modelo era uma Europa divertida e refinada.417 

 

As transformações citadinas serão acompanhadas pelos jornais, cuja passagem do século marcou a 

transição da pequena para a grande imprensa. Os pequenos jornais dão lugar à imprensa jornalística e aos 

almanaques literários, cujos equipamentos gráficos utilizados eram até então desconhecidos. Na Rua XV 

de Novembro – situada no centro da cidade – é que funcionavam as redações dos principais jornais 

paulistanos: ‗O Correio Paulistano‘ e a ‗Província de São Paulo‘.  

Podemos dizer, nesse sentido, que as transformações pelas quais as mulheres pertencentes à elite 

irão vivenciar no final do século XIX e início do século XX estão, direta ou indiretamente, ligadas ao 

processo de urbanização. Novas modas, espaços e publicidade irão colaborar para a ampliação da 

                                                           
415 SCHWARCZ, Lilia Katz Moritz. “Entre scientistas, confeitarias, bondes e muita garoa: um passeio pelo centro de São 
Paulo na virada do século XIX. Disponível em:  http://www.vivaocentro.org.br/bancodados/centrosp/historia.htm. 
(acessado em 17/10/2009). 
416 VAZ, Maria Luisa Albiero. Mulheres da elite cafeeira em São Paulo... Op. cit., p.94. 
417 SCHWARCZ, Lilia Katz Moritz. “Entre scientistas, confeitarias, bondes e muita garoa: um passeio pelo centro de São 
Paulo na virada do século XIX”... Op. cit. 

http://www.vivaocentro.org.br/bancodados/centrosp/historia.htm
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sociabilidade feminina e aproximaram as mulheres do espaço público; e mesmo que elas passem mais 

tempo no lar – ou seja, na esfera privada -, timidamente irão sair às ruas para fazer compras, passear pela 

cidade e trabalhar.  Como bem delineou Nicolau Sevcenko: 

 
 

Nos carros e nos bondes, nos cafés e nos bares, nos bailes e nos estádios, nos 
umbrais das lojas e nas escadarias dos teatros, os movimentos bruscos e, sobretudo os 
estudados repuxavam as sedas bem acima dos joelhos. As mulheres definitivamente 
ganhavam o espaço público. Elas estavam por toda parte, a qualquer hora. Tecelãs, 
costureiras e aprendizes, cedo pela madrugada, em busca das fábricas e oficinas de 
moda. Balconistas, atendentes e serviçais do comércio logo depois. No início da manhã, 
colegiais, aias e professoras se dirigiam às escolas e conservatórios. Daí até o meio-dia, 
o agito indiscriminado das compras trazia mulheres de todas as classes etnias e idades 
para o centro. As operárias saiam às ruas para o curto repouso das doze horas, 
enquanto as senhoras e moças das casas conspícuas se recolhiam para o almoço 
amoroso e a sesta. A partir das dezesseis horas, se estabelecia o ―footing‖ no circuito de 
lojas finas do Triângulo, cujo ápice era o chá das cinco nos salões do Mappin Stores e o 
refluxo, o ―rush‖ das seis. Nesse horário, os homens deixavam os escritórios e bancos; 
as moças de família retornavam aos lares, dando início à ―toilette‖ dos eventos noturnos; 
as operárias regressavam a pé ou nos bondes em legiões ruidosas. No ínterim as 
moças-sem-família afluíam ao Triângulo, em manobras sedutoras pelos bares e 
cervejarias, combinando com os cavalheiros os encontros tardios que eles teriam, 
depois de deixarem em casa as senhoras e senhoritas que levavam ao teatro, 
restaurantes e cinemas. 418 
 

Podemos notar na imagem a seguir homens e mulheres compartilhando de um mesmo espaço: 

 

   FIGURA 9 – Bairro Higienópolis, São Paulo, 1910. 

                                                           
418 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole... Op.cit., p.50-51. 
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    Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) 

 

Assim como outras cidades brasileiras que vivenciaram a Belle Époque, a reordenação urbana 

promoveu o êxodo das ―populações mais humildes e operárias para os arredores da cidade, algumas 

vezes alocadas em vilas planejadas no início do século XX; o acesso a esses novos bairros foi possível 

graças à existência de antigos caminhos para a Lapa, Barra Funda, Mooca‖ 419. Os bairros mais abastados 

também foram planejados, como a região da Avenida Paulista e do Jardim América, bem como os Campos 

Elíseos. A seguir, espaços de convivência da elite: 

 

FIGURA 10 – Conjunto formado pelo Viaduto do Chá, Teatro São José, Teatro Municipal e Vale do 
Anhangabaú, 1920 
 

                                                           
419 VAZ, Maria Luisa Albiero. Mulheres da elite cafeeira em São Paulo... Op. cit., p.94. 
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   Fonte: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/histórico/1920.php. (acessado em 09/10/2009) 

 

No entanto, para Sevcenko: 

 
 

O panorama urbano de São Paulo era muito mais composto de problemas que se 
multiplicavam descontroladamente do que de soluções originais [...] Era aliás de se 
esperar que um estado controlado politicamente por um núcleo diminuto de cerca de 
trezentos fazendeiros, que por sua vez controlavam todo o conjunto da vida republicana 
do país, vivendo uma permanente crise de falta de mão-de-obra nas suas fazendas, 
visse com maus olhos o crescimento e o enorme poder de atração sobre a cidade de 
São Paulo. A vitrine urbana e moderna, [...], fora criada com a remodelação urbana do 
Rio de Janeiro, por volta de 1904, sob a direção do engenheiro Pereira Passos e as 
ordens do Presidente da República, o paulista Rodrigues Alves. À parte, iniciativas 
isoladas e insólitas, como as do conselheiro Antônio Prado, a cidade de São Paulo e sua 
população pareciam ser encaradas mais como um emaranhado de problemas reais e 
potenciais [...] Era como se houvesse algo deliberado na desídia pela qual a cidade, sem 
uma identidade definida, era entregue às vicissitudes do seu crescimento convulsivo, 
sem significativas considerações quanto à sua condição futura.420 
 

                                                           
420 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole... Op.cit.,p. 127. 

http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/histórico/1920.php
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Nesse sentido, o desenvolvimento econômico acelerado impulsiona o crescimento desordenado da 

cidade e não atende às necessidades de sua população, em especial a mais humilde, como as dificuldades 

relativas aos transportes urbanos, falta de saneamento básico, e a convivência com a poluição gerada 

pelas fábricas. 

A expansão da moda feminina e o desenvolvimento do comércio paulista aconteceram juntamente 

com as modificações pelas quais a cidade passou. Para Maria Claudia Bonadio, a prosperidade da 

economia cafeeira ―estimulou o investimento de grupos estrangeiros franceses, americanos, ingleses e 

alemães, nas mais diversas áreas e propicia a formação de outro importante grupo de elite, composto por 

imigrantes destacadamente italianos, que começavam a prosperar na cidade‖.421.  

A Avenida Paulista no final do século XIX era o reduto das residências das pessoas pertencentes à 

elite cafeeira. No entanto, no início do século XX, os imigrantes enriquecidos constroem suas casas nessa 

localidade, para demonstrarem o seu poderio econômico. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Casarões na Avenida Paulista, 1902. 

                                                           
421 BONADIO, Maria Claudia. Moda e sociabilidade: mulheres e consumo na São Paulo dos anos 1920. São Paulo: Editora 
Senac São Paulo, 2007, p.33. 
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      Fonte: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/histórico/1900.php. (acessado em 09/10/2009) 

 

Contudo, algumas intempéries irão modificar novamente os hábitos e a vida destas pessoas, e a 

―euforia dos ―belos tempos‖ se consuma num espasmo de energia reacionária‖ 422: 

 
 

De 1920 a 1930 o regime começa a periclitar, arrastando-se em estertores até o 
golpe fatal, com a deposição do último presidente paulista e a ascensão de Getúlio 
Vargas. Os preços do café, o principal produto da pauta de exportações, não se 
sustentam mais no mercado internacional, e as práticas especulativas dos cafeicultores 
causam a acumulação de estoques que só restaria queimar sob o impacto da crise 
mundial de 1929. A desestabilização do regime fica patente pelo adensamento das 
frentes de contestação interna, em particular a dos jovens oficiais do exército, que não 
demorariam a se coligar com as oligarquias dos estados alheados do jogo político pelo 
esquema do ―café-com-leite‖ [...] Esse é o momento especialmente em que, na senda da 
mudança do panorama da cultura internacional no pós-guerra, se instaura uma crítica 
nacionalista dos modelos cosmopolitas vigentes, dando origem a novos discursos 
nativistas, que se tornariam o cimento ideológico do populismo em gestão. 423 

 
 

 
 
                                                           
422 SEVCENKO, Nicolau. Introdução: O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: ____ (Org). 
História da vida privada no Brasil: v.3. República: da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, 
p. 37. 
423 Idem, p.37. 

http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/histórico/1900.php
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1.5 – Nos trilhos do café: a modernidade em Ribeirão Preto 
 

Aproximadamente durante 50 anos (1890-1940), Ribeirão Preto viveu a glória da época do café. 

A pequena vila dos tempos imperiais atravessou uma série de transformações urbanas, que alterou 

significamente a vida de seus habitantes e a tornou o centro de projetos de modernização, que 

reformularam sua paisagem. Segundo Rodrigo Ribeiro Paziani 424, ―a relativa rapidez com que ela adquiriu 

o status de rico município paulista – graças à expansão da cafeicultura – fez com que ultrapassa-se em 

importância econômica, cidades como Franca, Batatais e São Simão, adquirindo o substrato cultural 

responsável por destacar a então vila no cenário nacional e internacional‖. 

A pequena vila que originou Ribeirão Preto foi fruto de uma doação de terras, através de 

disputas políticas de audaciosos homens das Minas Gerais e dos Goyazes, que vieram a essa região ainda 

nas primeiras décadas do século XIX. A fundação dessa vila guarda relação com a construção de uma 

capela no território até então pertencente a vila de São Simão, em novembro de 1845. Explica-se, assim, o 

fato de Ribeirão Preto ter sido transformada em comarca do município de São Simão e, em 1870, elevada 

à condição de freguesia. Em 1871, foi designada vila e reconhecida como cidade somente em 1889 – ano 

da instituição do regime republicano no Brasil. Rodrigo Paziani afirma: 

 
Local de passagem para as tropas que comercializavam o sal e o ouro das Minas 

Gerais para o litoral e de um pequeno comércio de gênero alimentícios, revelou suas 
potencialidades graças às propagandas disseminadas por Martinho Prado, importante 
coronel do município que, por volta de 1877, redefiniu o mito da terra prometida, 
apontando a região – possuidora da terra roxa para a plantação de café – como a Canaã 
dos novos tempos. 
Contudo, foi nas décadas republicanas de 1890 e 1900 que as lideranças municipais 
passaram a importar-se com a imagem da cidade frente às demais urbes e vislumbrar a 
possibilidade de executar uma série de intervenções para transformar Ribeirão Preto em 
um centro urbano civilizador e exemplar.425 

 

Se compararmos a região cafeeira do Vale do Paraíba com o Novo Oeste Paulista, vamos 

perceber que a expansão ferroviária acompanhou a expansão dos cafezais, transformou a antiga forma de 

transporte – através de mulas – em um transporte rápido, eficiente e menos perigoso. A população 

encontra-se diante de um contraste: onde estava a ferrovia também estava o progresso em contraposição 

                                                           
424 PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Construindo a Petit Paris: Joaquim Macedo Bittencourt e a Belle Époque em Ribeirão Preto 
(1911-1920). 2004, p.47 - 48. Dissertação (Doutorado – História), FHDSS, Franca, 2004, p.47-48. 
425 PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Construindo a Petit Paris: Joaquim Macedo Bittencourt e a Belle Époque em Ribeirão Preto (1911-1920)... 
Op. cit., p.48. 
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às antigas áreas cafeeiras, onde muitas cidades ficaram com aspecto de cidades mortas – devido à 

decadência dessa cultura agrícola em suas regiões.  

No cenário destas mudanças, o ―novo oeste‖ do Estado de São Paulo, mais especificamente 

Ribeirão Preto, vivenciava inovações e técnicas fomentadas pelo saber científico, tais novidades 

repercutiram na rapidez dos transportes, nas comunicações e mudanças nas relações interpessoais. Sobre 

esta modernidade caipira podemos afirmar: 

 
A partir de meados do século XIX. Por conta das plantações de café, o Brasil 

Caipira se transformaria num espaço capaz de coadunar tais características com um 
profundo gosto pelo moderno e por toda a materialidade e simbolismo que o envolviam e 
que era experenciado na Europa como marca de um novo tempo, ou melhor, do melhor 
dos tempos: Belle Époque. O termo revela que tais emblemas modernos possuíam 
relação estreita com um lugar em especial: a França. Viver um grande amor em Paris, 
desfrutar de seus cafés e cabarets, passear pelas suas ruas, olhando vitrines das 
boutiques e admirando a luz elétrica, entre outras novidades técnicas e materiais, eram 
sonhos que povoavam muitos homens no interior paulista durante o término do século 
XIX e início do século XX. 426 

 

A companhia Mogiana ligava Casa Branca a Ribeirão Preto através da instalação das estradas de 

ferro, as quais impulsionaram o crescimento econômico, pois atendiam os interesses pessoais dos ricos 

fazendeiros – no tocante transporte e escoamento da produção cafeeira –, e culminavam no Porto de 

Santos. Este desenvolvimento gerou um mercado consumidor que provocou diversas transformações 

urbanas e ocasionou a vinda de homens, mercadorias e novidades para a região dos grandes 

cafeicultores, o que era um ―convite à aventura – política, social e boêmia.‖ 427 

O progresso atingia todos os setores da vida pública e se manifestava das formas mais diferentes 

possíveis. Nas revistas e jornais eram publicadas imagens deste ―progresso‖ e desta ―civilização‖, contudo, 

elas não sugeriam somente os ideais das famílias ricas, mas também, ligavam aquelas imagens às 

‗potencialidades‘ agrícolas dos municípios e à influência de suas principais lideranças.  

Em função do acúmulo gerado pela produção cafeeira, essas ―elites‖ eram formadas por um grupo 

de homens poderosos e influentes no poder público, cujas relações entre si envolviam laços de riqueza e 

cordialidade. Eles também mantinham laços de afinidade pessoal e de grandes negócios com importantes 

capitalistas estrangeiros. Cientes de que representavam a ruptura com a paisagem dos tempos imperiais, 

os homens pertencentes à elite, estavam determinados a construírem para si um universo de imagens 

                                                           
426 PERINELLI NETO, Humberto; DOIN, José Evaldo de Mello; PACANO, Fábio Augusto. Incursões pela Belle Époque 
Caipira: proposta de uma prática de História da Cidade e do Urbanismo. In; DIALOGUS, Ribeirão Preto, 2006, v.1, n.2, 
p.213-237. 
427 PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Construindo a Petit Paris... Op. cit.,  p.47-48. 
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civilizadas de Ribeirão Preto. ―Residentes num dos mais importantes municípios do Estado de São Paulo, 

eles integravam uma rede de sociabilidade onde as ambigüidades tornavam-se suas marcas pessoais‖.428 

Afoita para ser reconhecida parte integrante do processo civilizatório – promoveu uma revolução 

cultural. Percebemos até esse momento que a riqueza obtida com a cultura do café – aliada à influência 

dos contatos cada vez mais freqüentes com o mundo urbano e industrial europeu – despertou a elite 

ribeirãopretana para a reinterpretação dos seus espaços urbanos.  

O modelo para a reinvenção do ―cenário colonial‖ foi a Paris do século XIX – demolida e reconstruída 

pelo então prefeito de Sena, o barão Gerges – Eugène Haussmann. A elite cafeeira prontamente adotou o 

modelo de reconstrução de Hausmann e o aplicou à cidade de Ribeirão Preto da seguinte maneira: 

 
 

O Código de Posturas influenciou o cotidiano da cidade, ao passo que a conduta 
esperada dos moradores dava o tom de uma determinada realidade ―racional e 
civilizada‖. O planejamento do traçado urbano e da escolha dos locais para a Casa de 
Câmara e Cadeia, da Câmara Municipal, da Igreja e da Praça XV de Novembro são 
reveladores desta perspectiva haussmanizadora de Ribeirão Preto.429 

 

O palácio Rio Branco tem sua construção calcada na arquitetura da Ópera Garnier - que se 

destaca pelas colunas de estilo dórico. As marcas da concepção racionalista de Haussmann também 

podem ser vistas no campo, como os geométricos jardins da Fazenda Monte Alegre, do coronel Francisco 

Schmidt.430: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
428 CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto. Volume IV. Ribeirão Preto: Legis Summa. 1996, p.69. 
429 MELLO, Rafael Cardoso. Um ―coronel de saias‖ no interior paulista: a “rainha do café” em Ribeirão Preto (1896-1920). 
Dissertação de Mestrado em História. FHDSS, Franca, 2009, p.103. 
430 CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto...Op. cit.,, p.28. 
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FIGURA 12 - Jardim da Fazenda Monte Alegre, propriedade de Francisco Schmidt, (s/d) 

 
Fonte: APHRP, CAGNO, Carmem. Memória fotográfica de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: Prefeitura 
Municipal/Secretaria da Cultura, 1985, p.31. Apud: MELLO, Rafael Cardoso. Um “coronel de saias” no interior 
paulista... Op. cit., p.114. 
 

Inclusive alguns estabelecimentos comerciais tinham nomes franceses, como podemos notar nas 

imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

355 

 

355 

 

 

 

 

FIGURAS 13 e 14 – Estabelecimentos comerciais com nomes franceses 

 
Au bon Marché, loja localizada na Rua General Osório. Concentração de pessoas durante comemorações do dia 14 
de julho, bandeiras brasileira e francesa, asteadas na fachada da loja, 1901. Fonte: Arquivo Público e Histórico de 
Ribeirão Preto (APHRP) 
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             Au Louvre, loja localizada na Rua Duque de Caxias em frente a Praça XV de Novembro, 1903.  
             Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). 

   

 Como vimos, as grandes cidades brasileiras estavam se modernizando segundo os moldes 

europeus – ou melhor – passando por um projeto civilizador, que envolvia a vestimenta tanto masculina 

quanto feminina, comportamentos, arquitetura, hábitos europeus – comer, beber, música, divertimentos em 

geral. Gilberto Freyre acredita que as ―modas de mulher parisiense constituíram-se numa das maiores 

expressões de conquista psicocultural do Brasil pela França, na já denominada fase de reeuropeização do 

Brasil. Essa conquista psicocultural envolvia o setor de vestidos, de tecidos, de adorno e de perfumes. 

Estendeu-se também ao setor do paladar, ao influenciar na produção de doces, bombons, vinhos e 

licores.‖ 431 Atentemo-nos para os anúncios a seguir: 

 

FIGURAS 15 e 16 - Propagandas de confeitarias veiculadas através de jornais e revistas: 

                                                           
431 FREYRE, Gilberto. Modos de homem & modas de mulher... Op. cit., .p.30. 
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 Ribeirão Preto Illustrado. Anno I. Ribeirão Preto, agosto de 1915, N.I.  
Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto  (APHRP). 
 
 

A Companhia Mogiana ligava Casa Branca a Ribeirão Preto, a instalação das estradas de ferro 

impulsionou o crescimento econômico, pois eram necessárias para atender os interesses pessoais dos 

ricos fazendeiros – no tocante ao transporte e o escoamento da produção cafeeira – interligando os 

principais municípios paulistas ao porto de Santos. Esse desenvolvimento gerou um mercado consumidor, 

que provocou diversas transformações urbanas e ocasionou a vinda de homens, mercadorias e novidades 

para a região marcada pela presença e ação dos grandes cafeicultores, o que era um ―convite à aventura – 

política, social e boêmia‖ 432. 

O historiador Rafael Cardoso de Mello 433 salienta os efeitos de tais transformações no cotidiano de 

toda população ribeirãopretana ao afirmar que ―asfalto, água e esgoto, Código de Posturas e iluminação 

pública, foram as novidades vivenciadas pelo centro, espaço que expulsava os populares ―bárbaros‖ que 

insistiam em emperrar o processo civilizador‖: 

 
 

Chamada de ―Petit Paris‖, a cidade começou a galgar novos postos. O tempo da 
Belle Époque, termo cunhado a partir das influências (inegavelmente) francesas do 
período, era vivenciado no centro da cidade a partir dos teatros, dos palacetes, da 
urbanização, iluminação, etc... , todos elementos que permitiram com que a urbe fosse 
fruto de uma determinada leitura desta cidade européia. A competência em dar aos 
espaços públicos de Ribeirão Preto os traços do velho mundo deve ser considerada, 

                                                           
432 CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto... Op. cit., p.157. 
433 MELLO, Rafael Cardoso. Um ―coronel de saias‖ no interior paulista... Op. cit.,p.116. 
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posto que a materialização desta ―Paris‖ no interior paulista se detinha inclusive nos 
detalhes sórdidos da modernização – a urbe tomou também para si práticas como o 
expurgo dos populares das áreas centrais, a implementação de hospitais a margem do 
centro cada vez mais vivo e dinâmico, além de todas as outras ‗nobres‘ ações do 
processo civilizador.434 

 

Esta modernização provocou nos solos ribeirãopretanos a expansão de um ativo comércio, 

pequenas profissões, indústrias, crescimento demográfico, o aumento no número de construções na zona 

sul – o ―quadrilátero central‖ – e nos crescentes bairros, surgimento de jornais e revistas, chegada dos 

automóveis, o Teatro Carlos Gomes, cinemas, confeitarias, butiques, etc. 

 
 

As mudanças promovidas pelo urbanismo e pela nova dinâmica da vida noturna 
na Petit Paris mudaram efetivamente as relações de gêneros. A mulher passa a ser 
vislumbrada, mais do que nunca, como sendo um símbolo do processo civilizador: tanto 
a esposa associada ao espaço privado, quanto à meretriz ligada ao espaço público. 
Muitas foram às ocasiões em que se utilizou a imagem feminina a fim de simbolizar a 
liberdade, por meio da moda, dos cosméticos, da possível inserção no mercado do 
trabalho, dos novos hábitos alimentares realizados através das confeitarias, armazéns, 
butiques, teatros, aulas particulares de piano – francês, clubes, piqueniques, passeios 
no parque entre outras atividades, geralmente ligadas ao comércio.435 

 

Através da dinâmica da cultura cafeeira - que envolvia elites citadinas – a modernidade se 

enraizava em Ribeirão Preto e, desde o início deste processo histórico a cidade ―foi condenada a assimilar 

a modernização dos costumes e da paisagem urbana, fruto de um amálgama de contrários (rural/ urbano; 

atraso/ progresso; civilização/ barbárie) [...] A caipirada poderia respirar, em suma, a sua própria Belle 

Époque. Talvez mais surpreendentes do que suas primas São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras 

capitais, pois o esforço civilizatório empregado pelas elites ribeirãopretanas – arrivistas, nômades e 

politicamente influentes no Estado – para engendrar a tão sonhada modernidade era sofregamente 

percebida‖.436 No entanto, existiam alguns elementos que emperravam o processo civilizatório. 

É o que nos mostra a imagem que se segue: 

                                                           
434 Idem, p. 144. No período da chamada Primeira República, tempo das aspirações modernas e efêmeras, o historiador 
Rodrigo Ribeiro Paziani traz mais alguns nomes que a cidade recebera, como, por exemplo: “[...] Canaã Paulista, 
Califórnia do Café, País do Café, Eldorado, Capital D´Oeste, etc. Mas nada que se comparasse ao título de Petit Paris da 
zona mogiana”279. A partir deste último, Ribeirão Preto passou a ser “passagem obrigatória de ilustres autoridades 
políticas brasileiras e estrangeiras, de escritores e artistas renomados, de companhias de ópera ou mesmo de simples 
viajantes que se entusiasmavam com o progresso da cidade”. Cf. PAZIANI, R. R. Outras leituras da cidade: experiências 
urbanas da população de Ribeirão Preto durante a Primeira República. Universidade Federal Fluminense, Departamento 
de História., v.10, n.19, Jul. – Dez. Rio de Janeiro: 2005,p.181. 
435 FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café: cabaré e sociedade (1890-1920). Ribeirão Preto, 2006. 
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em História) – CEUBM, p.60. 
436 PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Construindo a Petit Paris... Op. cit., p.47 - 48.  
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FIGURA 17 - Transporte de madeira para a serraria de Gustavo Vielhaber, no centro, puxada por 
uma espécie de carro-de-boi (1900). 
 

 
O uso deste meio de transporte pelas ruas centrais somente era admitido em determinadas horas do dia. Note-se, em segundo 
lugar, que nesse trajeto o calçamento é inexistente (provavelmente o carro-de-boi estivesse próximo a entrada da serraria). E, 
finalmente, o entrecruzamento de aspectos rurais e urbanos, do rústico carro-de-boi com os prédios de arquitetura moderna 
(acima, entre as duas casas, o prédio da Câmara). Fonte: PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Construindo a Petit Paris... Op cit, p.40. 
Apud: MELLO, Rafael Cardoso. Um “coronel de saias” no interior paulista: a ―rainha do café‖ em Ribeirão Preto (1896-
1920). Dissertação de Mestrado em História. FHDSS, Franca, 2009, p.116. 

 

Inclusive as escolas foram construídas nas áreas centrais de Ribeirão Preto, em função disso, a 

historiadora Lucia de Rezende Jayme 437 afirma que os projetos educacionais mais complexos e 

organizados, como os grupos escolares e escolas-modelos, eram possíveis apenas nos centros com alto 

poder aquisitivo. A educação era acessível a poucos, bem como o centro da cidade.  

No centro da cidade - como bem disse o historiador Rafael Cardoso de Mello – ―estavam aqueles 

elementos que nos remetem à ordem e a vigilância da mesma. Em 1885, começou a construção do Edifício 
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 JAYME, Lúcia de Rezende. Nas sombras das luzes educacionais: as escolas isoladas em Ribeirão 
Preto (1890-1920). Ribeirão Preto, 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Licenciatura plena em 
História) – CEUBM, p.62. 
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da Câmara Municipal e Cadeia. Construção datada em período próximo a hospital e ao cemitério‖438, a 

cadeia se localizava próximo ao centro, pois acreditavam que o mesmo elemento que vigiaria os presos, 

também vigiaria e manteria a ordem da cidade.  

O progresso atingia todos os setores da vida pública e se manifestava das formas mais diferentes 

possíveis. Nas revistas e jornais eram publicadas imagens deste ―progresso‖ e desta ―civilização‖, contudo, 

elas não sugeriam somente os ideais das famílias ricas, mas também, ligavam aquelas imagens às 

‗potencialidades‘ agrícolas do município e à influência de suas principais lideranças. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 18 - O automóvel como símbolo da Modernidade (1906): o primeiro automóvel a circular em 
Ribeirão Preto, chegou pelo trem encaixotado. Foi montado nas oficinas do banco Constructor pelo 
mecânico alemão Carl Martin Magnus, dono do veiculo. Na imagem, ele e sua esposa Martha 
Magnus. 
  

                                                           
438

 MELLO, Rafael Cardoso. Um “coronel de saias” no interior paulista... Op. cit., p.106. 
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         Fonte: Jornal  ―A Cidade‖, Ribeirão Preto (18/06/2006). 

 

 

O automóvel era um símbolo de poder e status para essa elite. Em função dos custos de compra, 

importação e manutenção, o automóvel era considerado um objeto supremo de ostentação, passando a 

ser um componente de luxo almejado pela elite, sua utilização ia do transporte mais rápido de seus 

passageiros, até o desfile pela cidade durante o carnaval, o badalado ―corso‖. Era encarado como um 

―‗brinquedo de ricos‘ e passou a ser usado de forma a acentuar a sua mística e se impor como uma 

moldura mecânica sofisticada do poder‖. 439  

Nesse sentido, a busca por símbolos de poder e ostentação, aumentavam cada vez mais, 

incessantemente: 

 
  

As ilusões foram-se com o tempo... Ninguém se bate mais por ideais.‖ Há um 
exagero derrotista nessas afirmações. Os ideais não morreram, simplesmente mudaram. 
O automóvel, a elegância, o retrato no jornal, a carreira diplomática resumem em si 
quase todos os anseios das novas gerações. Verifica-se em todo esse período um 
curioso processo de passagem da vigência social dos valores interiores, valores morais, 

                                                           
439 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole... Op. cit., p.74. 
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essenciais, ideais, para os exteriores, materiais, superficiais, mercantis. [...] A vestimenta 
torna-se o primeiro requisito para a definição do status, e não se trata somente do luxo, 
mas sobretudo da atualização impecável com a moda.440  

 

Podemos perceber através da leitura acima, que um fato recorrente neste tempo de mudanças 

aceleradas é a tendência ao afrouxamento das relações familiares, comunitárias e interpessoais de uma 

forma geral. O que corrobora para o aumento do individualismo, do isolamento e do distanciamento das 

pessoas. Para Sevcenko, paradoxalmente, ocorre a ampliação do tempo e espaço privados para o interior 

do âmbito público e a inserção da experiência íntima no plano regulado das energias aceleradas e dos 

mecanismos massificantes. No primeiro caso há um desinvestimento do público em favor do privado; no 

segundo, é o privado que passa a se modular por uma norma cada vez mais coletiva. Essa antítese 

caracteriza a condição por excelência do homem moderno 

Ribeirão Preto era constituída por uma sociedade detentora de instituições políticas pouco 

sólidas – nas quais uma burocracia e uma ordem política racional não encontravam raízes seguras. Essas 

―elites‖ eram formadas por um grupo de homens poderosos e influentes no poder público, cujas relações 

entre si envolviam laços de riqueza e cordialidade. Eles também mantinham laços de afinidade pessoal e 

de grandes negócios com importantes capitalistas estrangeiros. 

Contudo, os novos bandeirantes que se enriqueceram graças à atividade cafeeira conseguiram 

comandar a modernização urbana em Ribeirão Preto. Para Rodrigo Ribeiro Paziani441, ―homens como os 

coronéis Arthur e Antônio Diederichsen, Francisco Schmidt, Francisco da Cunha Diniz Junqueira e Iria 

Alves Ferreira e os doutores Joaquim Macedo Bittencourt, João Alves de Meira Jr. e Renato Jardim – os 

coronéis independentes – encenavam o poder político e decidiam os rumos da política municipal‖.  

Neste contexto, as mudanças envolvendo a moda também demonstravam as transformações em 

curso. A prosperidade crescente, refletia diretamente em uma maior elaboração nas roupas femininas. 

Nada transmitia a idéia da diferença entre os sexos de forma mais superficial, mas também mais eficaz do 

que o vestuário. A preocupação com a aparência através da vestimenta, representava a efemeridade e o 

maior contato social possibilitado pela vida urbana, e é sobre isso que trabalharemos no capítulo seguinte. 

 

 

 

                                                           
440 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão... Op. cit., p.121. 
441 PAZIANI, Rodrigo Ribeiro. Construindo a Petit Paris... Op. cit., p.53 
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CAPÍTULO 2 
 

Belas roupas e algumas dúvidas:     
 Igreja, mulher e moda combinam? 

 
 

 
[...] De que modo alguns tipos de roupa como 

forma de comunicação não-verbal, sustentavam 
discursos que desafiavam as concepções dominantes 
acerca do papel da mulher [...]? Como o uso desses 
trajes variava conforme o país e o local público? Por 
que as normas convencionais que regiam o vestuário 
apropriado eram tão frequentemente violadas em 
determinados espaços públicos e institucionais? 

   (Diane Crane, A moda e seu papel social...) 
 
 

[...] Assim como no discurso humano, é claro 
que não existe uma única língua das roupas, mas 
várias: algumas estão intimamente relacionadas e 
outras são quase exclusivas. Em cada língua das 
roupas há vários dialetos e sotaques diferentes, alguns 
quase inteligíveis a membros da cultura mais aceita. 
Além disso, assim como no discurso falado, cada 
indivíduo tem seu próprio estoque de palavras e 
emprega variações pessoais de tom e significado. 
(Alisson Lurie. A linguagem das roupas) 
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2.1 – O „ser mulher‟...  
 

Geneviève Fraisse e Michelle Perrot concordam que o século XIX foi o momento histórico em que a 

vida das mulheres se alterou: 

 
 

[...] tempo da modernidade em que se tornou possível uma posição de sujeito, 
indivíduo de corpo inteiro e atriz política, futura cidadã. Apesar da extrema codificação 
da vida cotidiana feminina, o campo das possibilidades alargou-se e a aventura não 
estava longe.442  

  

Os agentes da modernidade pretendiam romper com tudo o que era associado ao arcaico, e 

possibilitou ao homem avanços técnicos, urbanísticos e mentais. Nesse ínterim, foi possível uma vivência 

maior entre as esferas do público e do privado. 

Esse século foi o momento em que a vida das mulheres foi repensada, tendo como marco o 

surgimento do feminismo e significativas mudanças estruturais (trabalho assalariado, autonomia do 

individuo civil, direito à instrução), como o aparecimento coletivo das mulheres na cena política. Margareth 

Rago afirma: 

 
 

Frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo de mulher, 
elaborado desde meados do século XIX, prega novas formulas de comportamento e 
etiqueta, inicialmente às moças das famílias mais abastadas e paulatinamente às das 
classes trabalhadoras, exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da castidade e 
do esforço individual. Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma representação 
simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona-de-casa, afetivas mas assexuada, no 
momento mesmo em que as novas exigências da crescente urbanização e do 
desenvolvimento comercial e industrial que ocorrem nos principais centros do país 
solicitam sua presença no espaço público das ruas, das praças, dos acontecimentos da 
vida social, nos teatros, cafés e exigem sua participação ativa no mundo do trabalho.443 

  

Neste universo em transformação, a mulher desempenhou um grande papel, passando a ser tida 

como portadora dos bons modos, dos ideais civilizados, expressos no falar, no vestir e no se portar em 
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público. Presenciamos ainda nesse período ―o nascimento de uma nova mulher nas relações da chamada 

família burguesa, agora marcada pela valorização da intimidade e da maternidade‖.444 

Para as mulheres ricas, as exigências de um bom preparo e educação para o casamento – tanto 

quanto as preocupações estéticas – com a moda ou com a casa reclamavam sua freqüência nos novos 

espaços da cidade. Para Margareth Rago: 

 
[...] a construção de um modelo de mulher simbolizado pela mãe devotada e inteira 

de sacrifício, implicou sua completa desvalorização profissional, política e intelectual. 
Esta desvalorização é imensa porque parte do pressuposto de que a mulher em si não é 
nada, de que deve esquecer-se deliberadamente de si mesma e realizar-se através dos 
êxitos dos filhos e do marido  

[...] Em qualquer caso, o campo de atuação da mulher fora do lar circunscreveu-se 
ao de ajudante, assistente, ou seja, a uma função de subordinação a um chefe 
masculino em atividades que a colocaram desde sempre à margem de qualquer 
processo decisório.445 

 

No entanto, o século XIX abriu e fechou com dois acontecimentos, uma revolução e uma guerra: os 

historiadores percorrem-no de 1789 a 1914, sem que, no entanto, se possa dizer que esses 

acontecimentos produziram o essencial do sentido dessa época. Pelo que diz respeito às mulheres, pode-

se notar-se que uma revolução, tal como uma guerra, façam-nas executar certas tarefas, sabendo, porém, 

que em seguida, poderão ser dispensadas, com maior ou menor rapidez. 

Nesse sentido, se a modernidade foi considerada um impulso para a independência feminina, é 

porque as conseqüências das mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais lhes eram favoráveis. 

 
 

Em primeiro lugar, o aparecimento de uma historia da humanidade supõe que a 
mulher tem também uma história, que a sua condição de companheira do homem, 
reprodutora da espécie é menos imutável do que parece, que a sua essência 
aparentemente eterna de mulher pode ser submetida a múltiplas variações e destinada a 
uma vida nova. As utopias socialistas, mesmo não sendo terreno da história supõem, no 
entanto, um futuro diverso do presente; nelas são repensados o funcionamento da 
família, a relação amorosa, a maternidade, bem como as atividades sociais femininas. 
Inversamente, as teorias evolucionistas refletem sobre a origem, sobre o começo 
histórico das sociedades, e especialmente da família, do patriarcado (ou matriarcado).446 

 

Dessa forma, a mulher pôde assemelhar-se ao homem, ao trabalhador e ao cidadão, rompendo 

assim laços de dependência econômicos e simbólicos que a ligavam ao pai e ao marido. Maria Ângela 
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D‘Incao acredita que num certo sentido, os homens eram muito dependentes da imagem que ―suas 

mulheres pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu grupo de convívio‖. Portanto, tais 

mulheres ―significavam um capital simbólico importante, embora a autoridade familiar se mantivesse em 

mãos masculinas, do pai ou do marido‖.447  

 
 

A submissão persistiu tomando contornos peculiares, como a diminuição da 
reclusão e o exercício de atividades sociais como anfitriã, quando a família se urbaniza. 
Resistiu, ainda, quando o sistema patriarcal entrou em decadência, com a redução do 
âmbito do poder do chefe masculino. Mesmo assim, o homem continuava a controlar o 
elemento feminino, não mais na condição do patriarca, mas na função de provedor do 
sustento da família.448 

 

Desde a Revolução, a negação de certos privilégios impõe ao vestuário masculino certa sobriedade 

e é no corpo das mulheres, esposas ou amantes –através de seu porte diferenciado e do traje requintado – 

que se ostentavam o sucesso ou a pretensão do ambiciosos. Diane Crane delineia bem o papel do 

vestuário feminino nesse contexto quando cita que ―o papel ideal da mulher de classe alta, que não devia 

trabalhar nem dentro nem fora de casa, refletia-se na natureza ornamental e nada prática do estilo das 

roupas da moda.‖449 E ainda, ―o ócio aristocrático era considerado a atividade apropriada para as mulheres 

casadas [...] Ao lhes ser negado efetivamente tudo, as mulheres era frequentemente identificadas de 

acordo com suas roupas‖.450 

Partindo de uma perspectiva da Sociologia Estética, Gilda de Mello e Souza451, analisa o fenômeno 

social da moda feminina no século XIX, momento em que a vestimenta passou a ser um instrumento para 

a conquista do casamento, único vinculo de prestígio para a ascensão da mulher.  

Os estilos em voga originários de Paris consistiam em trajes compostos por diversas peças 

separadas que demandavam enormes quantidades de tecido e os ornamentos eram elaborados e 

complicados. Essas roupas constringiam o corpo e dificultavam qualquer forma de movimento. Cada 

ocasião demandava um vestido específico, exigindo mudanças constantes no guarda-roupa. ―Esses estilos 

simbolizavam a exclusão das mulheres de ocupações masculinas e sua dependência econômica dos 

maridos ou parentes do sexo masculino‖.452 
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Tudo o que trazia a sensibilidade e a delicadeza era valorizado: uma pele fina onde afloravam as 

ramificações nervosas, carne aveludadas para embalar a criança ou o doente, um esqueleto pouco 

desenvolvido, mãos e pés pequenos. Mas também tudo o que traduzia as funções naturais da reprodutora: 

ancas redondas, seios generosos, tecidos bem nutridos. 

Para as mulheres ricas eram exigências um bom preparo e educação para o casamento: 

 
 

Por mais que tais números possam destacar uma presença feminina considerável 
nos bancos escolares, as ―disciplinas‖ demonstravam um intuito deveras conservador na 
construção desta cidadã. A educação num sentido maior, ou seja, não necessariamente 
aquela desenvolvida em sala de aula, deveria estar atenta as certas recomendações 
sociais [...] Para que isso não ocorresse, a escola optou por ensinar as meninas por 
meio de prática de instrumentos como o piano, violino e bandolin para desenvolvimento 
musical (para além do entoar os cânticos durante os momentos de treino de solfejo), 
aulas de francês, inglês e italiano para a comunicação em diversas línguas, 
conhecimentos em desenho, pintura e pirogravura. Todas são ações responsáveis pela 
criação de uma determinada cidadã, aquela que desempenhará seu papel como 
digníssima mãe dona-de-casa. Assim como os ―trabalhos manuaes e costura, bordado a 
branco e a cores, cortes de vestidos, flores artificiaes”, todos elementos constitutivos de 
uma formação que levou em conta a construção de determinadas representações 
femininas atreladas a docilidade, ao cuidado com a casa e a família [...].453 

 

A preparação para o casamento feita através desse tipo de educação eram elaboradas com o 

objetivo de preservar o tradicional modelo matrimonial, já que o ―propósito era expandir e legitimar a 

instituição conjugal, a causa final consistia em normalizar a sociedade e regrar os comportamentos 

sexuais‖.454  

Em fins do século XIX, as mulheres passaram por mudanças bastante significativas. Em número 

cada vez maior, elas passaram a freqüentar a escola, trabalhar para se sustentar e fazer campanha pela 

igualdade legal e política. Lentamente, começaram a se liberar da obrigação de atuarem como 

propagandas caminhantes de sua própria impotência e da riqueza de seus maridos. O público feminino era 

anteriormente excluído da vida pública, as ―mães de famílias‖ podiam assistir às assembléias políticas para 

aprender os princípios revolucionários europeus daquele momento – mas, jamais poderiam participar das 

discussões.  
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Nas casas, domínios privados e públicos estavam presentes. Nos públicos, como 
as salas de jantar e os salões, lugar das máscaras sociais, impunham-se regras para 
bem-receber e bem-representar diante das visitas. As salas frequentemente abriam-se 
para reuniões mais fechadas ou saraus, em que se liam trechos de poesias e romances 
em voz alta, ou uma voz acompanhava os sons do piano ou harpa.455 

 

Seguindo este raciocínio, Thais Innocenti afirma que existiam dois espaços estanques: o público, dos 

homens e cortesãs, e o doméstico das mulheres e filhos. Contudo, ―ela afirma, que havia dois tipos de 

mulher: a pura, esposa, sem sexualidade e, a cortesã, pecadora, na qual o eixo carnal de narrativa se 

somam admoestações morais. O prazer, portanto, estava eliminado do casamento e a maternidade só 

podia aparecer enquanto fenômeno social e psíquico, nunca físico.‖456 

 
 

O casamento entre famílias ricas e burguesas era usado como um degrau de 
ascensão social ou uma forma de manutenção do status (ainda que os romances 
alentassem, muitas vezes, uniões ―por amor‖). Mulheres casadas ganhavam uma nova 
função: contribuir para o projeto familiar de mobilidade social através de sua postura nos 
salões como anfitriãs e na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas 
mães. Cada vez mais é reforçada a idéia de que ser mulher é ser quase integralmente 
mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser plenamente atingido dentro da 
esfera da família ―burguesa e higienizada‖. Os cuidados e a supervisão da mãe passam 
a ser muito valorizados nessa época, ganha força a idéia de que é muito importante que 
as próprias mães cuidem da primeira educação dos filhos e não os deixem 
simplesmente soltos sob influência de amas, negras ou ―estranhos‖, ―moleques‖ da 
rua.457 

 

 Podemos dizer que o coração estava no centro da identidade feminina e, nesse ponto, a sociedade 

profana e a religião estavam de acordo, afirmando que as mulheres constituíam a fonte de qualidade e 

eram, portanto, indispensáveis ao funcionamento da sociedade.  

As mudanças no comportamento feminino incomodaram e deixaram perplexos os conservadores. 

Afinal, era muito recente a presença das moças das camadas médias e altas, as chamadas de ―boa 

família‖, que se aventuravam sozinhas pelas ruas da cidade, passeando, fazendo compras e tudo o que se 

fizesse necessário. Contudo: 
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O ―ganhar as ruas‖ foi considerado um das conquistas da revolução feminina, 
característica percebida não apenas com a presença das mulheres nos espaços 
públicos, mas sim, a maneira como se faziam presentes no mesmo. Sair a rua não pode 
ser interpretado como um simples gesto de ganhar a liberdade da casa, a prisão 
domiciliar, ou o enclausuramento feminino de séculos... Para estas mulheres, permitir-se 
a violenta e contagiante aventura moderna espalhada pelos logradouros públicos 
significou ser vista e participar dos discursos normativos que construíam o cotidiano das 
cidades [...] Ou seja, para sair à rua é preciso saber se comportar. Uma determinada 
vestimenta para uma dada ocasião, um gestual adequado para responder aos estímulos 
do mundo. Uma vigilância constante somada a preocupação com a etiqueta marcam a 
inserção da moda nessa sociedade [...].458 

 

 Se as novas maneiras de se comportar tinham se tornado corriqueiras em menos de duas décadas, 

a ousadia, no entanto, cobrava seu preço: que a senhora soubesse conservar um ―ar modesto e uma 

atitude séria, que a todos imponha devido respeito‖.459 

 
 

Nesses lugares, a idéia de intimidade se ampliava e a família, em especial a 
mulher, submetia-se à avaliação e opinião dos ―outros‖. A mulher de elite passou a 
marcar presença em cafés, bailes, teatros e certos acontecimentos da vida social. Se 
agora era mais livre – ―a convivência social dá maior liberalidade às emoções -, não só o 
marido ou o pai vigiavam seus passos, sua conduta era também submetida aos olhares 
atentos da sociedade. Essas mulheres tiveram de aprender a comportar-se em público, 
a conviver de maneira educada.460 
 

Neste período, houve uma crescente penetração do grupo feminino na esfera de ação do grupo 

masculino, processo bastante acelerado por duas guerras sucessivas, que atiraram as mulheres de 

improviso, às tarefas masculinas. Como afirma Gilda de Mello e Souza, a ―mudança de concepção do 

feminino e do masculino afetou a estrutura social, bem como a divisão do trabalho, se refletindo nos 

costumes, na moral, na vestimenta‖.461  

 

 
2.2 – E as roupas femininas mudaram? 

 

Com a modernidade adveio o entusiasmo pelo progresso e a euforia das classes dominantes 

manifestavam-se na exibição de suas grandes conquistas: sucediam-se exposições internacionais, 

congressos, grandes obras. Os teatros em Paris eram os locais prediletos das elegantes para mostrar suas 
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luxuosas indumentárias. Um dado curioso apresentado por Maria Rita Moutinho é que certas salas de 

espetáculo ficavam iluminadas para que todos pudessem admirar a exibição de luxo462. Também os 

grandes restaurantes eram cenários da elegância e neles a alta sociedade exibia toda a família vestida na 

última moda. 

Os bulevares criaram novas bases – econômicas, sociais, estéticas – para reunir um enorme 

contingente de pessoas. No nível da rua, elas se enfileiravam em frente a pequenos negócios e lojas de 

todos os tipos e, em cada esquina, restaurantes com terraços e cafés nas calçadas. Tais cafés passaram 

logo a ser vistos, em todo o mundo, como símbolos de la vie parisienne463. Nesse sentido, as roupas 

femininas tiveram uma importância fundamental enquanto comunicação simbólica, pois transmitiam 

informações sobre o papel e a posição social daquelas que as vestiam. Diane Crane afirma, que na falta de 

outras formas de poder, elas usavam símbolos não-verbais como meios de se expressar: 

 
[...] As roupas da moda, apoiadas por outras instituições sociais, ilustravam a 

doutrina das esferas separadas e favoreciam os papéis submissos e passivos que as 
mulheres deveriam desempenhar [...] O ócio aristocrático era considerado a atividade 
apropriada para as mulheres casadas. Ao lhes ser negado efetivamente tudo – salvo 
uma participação muito limitada na esfera pública -, as mulheres eram identificadas de 
acordo com suas roupas.464 

 

As teorias em torno da moda multiplicaram-se entre o final do século XIX e o início do século XX. E, 

curiosamente, passou a ocupar um lugar de destaque nas reflexões dos artistas e intelectuais da época, 

que buscavam desvendar o fenômeno da modernidade – processo que abarcava um novo modo de vida, 

uma nova cultura urbana, novos hábitos e novas preocupações.  

A moda em fins do século XIX marca nitidamente o contraste entre a figura da mulher trabalhadora e 

a da elite – a primeira pela sua própria condição, vestia trajes práticos, funcionais e menos elaborados; a 

segunda, ―envergando longos vestidos de inspiração francesa, penteados esculturais, chapéus 

ornamentados por vistosos arranjos de plumas e fitas, os tecidos importados como o veludo, a pura lã e a 

seda, em suas variadas versões‖.465 

Gilda de Mello e Souza466 afirma que todos esses expedientes - que pareciam desempenhar uma 

função estética – eram, na verdade, empecilhos vitais, usados para sublinhar o nível social. Seguindo esse 
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raciocínio, Gilda tece um comentário sobre a mudança de algumas peças do vestuário feminino, e suas 

respectivas funções: 

 
 

[...] A nova era que se abre com a Revoluçao Francesa despreza, juntamente com 
todos os outros símbolos de classe, este elemento poderoso de distinção [...] Mas de 
1830 em diante, rompendo o círculo restrito das elegantes, o espartilho começa a ser 
usado pelas mulheres dos níveis mais diversos, ligando a sua história à ascensão da 
burguesia e à difusão das idéias democráticas. 

A saia-balão e a crinolina são outros dois símbolos de classe que, alcançando o 
seu exagero máximo justamente no período em que as estradas de ferro incrementavam 
as viagens, mostram como coerência e comodidade são elementos estranhos à moda 
feminina. Ambas tolhiam sobremodo os movimentos [...] e só por milagre cabiam nas 
acomodações exíguas dos trens. 

 

Na virada do século XIX para o século XX, os modistas franceses responderam lentamente às 

mudanças que tomavam corpo no estilo de vida das mulheres das classes alta e média. Seus estilos de 

vestuário expressavam as concepções francesas de como a mulher burguesa deveria se comportar. O 

estilo que estava em voga em Paris consistia em uma silhueta rígida e majestosa, alcançada através do 

uso de espartilhos.467 Diane Creane salienta muito bem a função do vestuário feminino da época: 

 
 

[...] Por serem originários da França, os estilos de moda feminina se identificavam 
bastante com um grupo específico de valores concernentes ao papel da mulher, 
particularmente o papel ideal da matrona burguesa francesa. Esse tipo de roupa 
indicava que a mulher que a usava tinha criados e não precisava desempenhar tarefas 
domésticas ou trabalhar fora de casa [...] As roupas femininas consideradas elegantes 
na época eram excepcionalmente restritivas e ornamentais. A composição nada prática 
desse vestuário compreendeu, em diversos períodos, corpetes firmemente amarrados, 
crinolinas volumosas e longas caudas, que impediam até mesmo ações corriqueiras, 
como subir escadas e andar pela rua, e que eram prejudiciais à saúde da mulher.468 

 

A silhueta majestosa se caracterizava pela linha em ―S‖ ou ―ampulheta‖ da silhueta feminina, dando 

ênfase às curvas, o vestido sublinhava e realçava o busto – o espartilho o projetava para frente -, arqueava 

os quadris e contraía o ventre. Formava uma silhueta antinatural, pautada, portanto, na concepção de que 

a vaidade exigia sacrifícios e de que a beleza corporal era um atributo apreciado. 

 

  FIGURA 19 – A silhueta antinatural em linha “S” e/ou ampulheta 
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      Fonte: http://www.istrianet.org/.../gaultier/Judith-mendes (acessado em 26/07/2007) 

 

As vestimentas da época primavam por seu aspecto ornamental. O corte da roupa era importante, 

mas o que determinava sua elegância era a maneira como era decorada. Os bordados formavam 

arabescos (ornato de origem oriental, no qual se entrelaçam linhas, ramagens, grinaldas, flores, frutos, 

etc.), o cetim dava acabamento a tecidos finos, como a musselina e o tafetá, e se usava muita renda em 

blusas, golas e peitilhos. Através das palavras a seguir, podemos analisar como eram essas modas, seus 

gostos e suas distinções: 

 
 

[...] O farfalhar misterioso do tafetá das saias, ajudava a conceituar uma 
sensualidade latente coberta por tecidos que protegiam o decoro, ao mesmo 
diferenciando as mulheres, pelo som, dos homens em seus monótonos trajes. No brilho 
sedoso das sedas, nos olhares baixos que se escondem, nas fitas e cetins ou nos 
peitilhos bordados, um mundo de mensagens codificadas permite aos homens, pelo 
menos os mais atentos, entender e se comunicar com as mulheres. Formando, segundo 
afirmam, um todo invisível, a mulher e a moda se complementam e definem.469 
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 De uma maneira, a saia geral, a saia longa, lisa sobre os quadris, se alargava em forma de sino 

(também chamada ―saia tulipa‖) e, eventualmente, se abria da altura das coxas para baixo. Chegava a 

cobrir os pés, prolongando-se frequentemente até formar uma cauda e as barras eram geralmente 

adornadas. Atentemo-nos para tais características presentes na imagem a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 20 – Vestido com saia “tulipa” 
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Fonte: SOUZA, Gilda de Mello. O espírito das 
roupas. São Paulo: Companhia das Letras, 
1987. 

 

A rigorosa severidade dos vestidos dessa época era atenuada pelo emprego de muitas saias 

internas de seda ou de tafetá – como anáguas -, cujas barras recebiam acabamento de babados de renda 

e fitas ―que acompanhavam todos os movimentos da mulher com um provocante ―frufru‖. Os corpetes eram 

ajustados e apresentavam, às vezes, uma pala bordada e muito enfeitada por rendas ou passamanaria‖.470 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
470 MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A moda no século XX... Op. cit., p.30. 
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FIGURA 21 – Vestidos para a noite 
 

 
      Fonte: http://www.tendrefrance.fr/mode-french.html (acessado em 05/07/2007) 

 

Analisando a imagem acima podemos notar como a vestimenta é rica em detalhes de renda e possui 

várias camadas de tecido. Os vestidos para a noite tinham decotes extravagantes e eram ricamente 

enfeitados, o que contrastava com as golas altas de renda armadas com barbatanas, que arrematavam os 

vestidos para o dia, como notaremos a seguir: 

http://www.tendrefrance.fr/mode-french.html
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FIGURA 22 – Vestidos para o dia 

 
     Fonte: http://www.tendrefrance.fr/mode-french.html (acessado em 05/07/2007) 

 

Os tons preferidos nessas toaletes eram o rosa, o azul-rosa ou lilás, mas também eram elegantes os 

vestidos pretos bordados com pequenas lantejoulas e paetês, que lhe davam brilho especial. Entre os 

tecidos preferidos estavam o crepe da China, o chiffon, a mousseline de soie (musselina de seda), tule e 

seda. Modelos interessantes eram os confeccionados em cetim, bordados com motivos florais e com 

pequenos ramalhetes de fitas, ou até mesmo pintados à mão.  

Para confeccionar os vestidos elegantes, o trabalho era prodigioso e comparável à fabricação do 

início do século XVIII.471 Na imagem a seguir podemos conferir um vestido para noite, de 1911, 

confeccionado em seda. 

 

                                                           
471 MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A moda no século XX... Op. cit, p.32. 

http://www.tendrefrance.fr/mode-french.html
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FIGURA 23 e 24– Vestido para noite confeccionado em seda, com cauda e barra em cetim bordado. 
 

             
      Fonte: LAVER, James. A Roupa e a moda: uma história concisa, 1889. 

 

Esta moda muito ornamentada foi contestada por um dos maiores costureiros de todos os tempos, 

Paul Poiret472, criador de grandes inovações na moda da Belle Époque. Ele procurava atender aos anseios 

de muitas mulheres cansadas das vestimentas formais e desconfortáveis que eram obrigadas a usar. A 

partir de 1909, a silhueta feminina começou a dar sinais de mudança, apresentando busto menor e quadris 

                                                           
472 MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A moda no século XX... Op. cit, p. 39. Paul Poiret, estilista 
francês. Em 1906, foi responsável por afrouxar a silhueta feminina em voga e obter uma vestimenta mais confortável, 
estendendo o espartilho até os quadris e reduzindo o número de roupas íntimas. Em 1908, publicou um folheto com 
ilustrações que mostravam vestidos longos simples, elegantes e levemente ajustados, bem diferentes dos trajes com 
espartilhos da época. 
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mais estreitos. No entanto, a mudança fundamental aconteceu um ano mais tarde, quando artistas, 

arquitetos, médicos e alfaiates procuraram reformar a roupa feminina para libertar os corpos das 

armaduras das barbatanas, dos corsets, acabar com as golas altas e as caudas. 

Nos anos da Belle Époque, Poiret teve, portanto, um lugar de destaque como inovador. Dessa forma, 

com o seu gênio revolucionário abriu as portas para grandes costureiros que vieram a dar a verdadeira 

feição à moda do século XX, como Madeleine Vionnet, Coco Chanel, entre outros.  

No entanto, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial produziu um profundo efeito sobre a moda. A 

emancipação da mulher, a tendência de igualdade entre os sexos e o amor livre surgiram após o 

cadastramento de mulheres para substituir a força de trabalho masculina nos serviços de saúde, 

transporte, indústria e agricultura, o que lhes trouxe também a independência econômica e como 

conseqüência evidente, houve modificações radicais no vestuário, que se tornaram funcionais.  

Com a nova e dura realidade da guerra, a vida social ficou limitada, os espetáculos praticamente 

desapareceram e as mulheres viram-se frente à necessidade de usar toaletes menos elaboradas e 

ornadas. As roupas de tons neutros ou negras dominaram os anos da guerra. Pela primeira vez, as 

revistas de moda consagraram páginas inteiras às roupas de luto, que eram usadas por longos períodos.  

As mudanças, que de uma certa maneira tornaram mais aceitáveis as simplificações antes propostas 

por Paul Poiret, deram-se com certa naturalidade, apesar de ter havido uma ruptura com o passado. Os 

chapéus também foram simplificados e a imprensa voltada para a moda, começou a apresentar receitas de 

peças de tricôs, como pulôveres, echarpes, capuzes e meias. Os trabalhos feitos à mão se multiplicaram.  

Em 1918, os criadores de moda compreenderam que tinham que se ajustar a um mundo novo. Dois 

fatores determinaram as tendências da moda nos anos do pós-guerra, conhecidos na França como Années 

Folles (Anos Loucos). Muitas pessoas, antes bem estabelecidas socialmente, mudaram de faixa social. A 

alta-costura voltou-se, então, para uma nova clientela: atrizes, atores, escritores e outros artistas. Esse 

novo público freqüentava boates da moda, onde o jazz fazia sucesso.  

A nova clientela foi o primeiro fator ao qual a alta-costura teve que se adaptar.  Outro fator foi o 

anseio de emancipação das mulheres. Surgiu com isso, o estilo andrógino ou à la garçonne, que 

incorporava elementos masculinos. Alisson Lurie acredita que as mulheres estavam afirmando seus 

―direitos recém-conquistados de se vestirem como homens; ou, alternativamente, que estavam tentando 

substituir os homens jovens que haviam morrido na Primeira Guerra Mundial‖.473 

                                                           
473 ALISSON, Lurie. A linguagem das roupas. Trad. Ana Luiza Dantas Borges. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.87. 
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A mulher que havia se tornado capaz de abandonar uma vida de futilidades queria valorizar-se, tirar 

os véus que encobriam seu corpo, fumar, dirigir automóveis e usar cabelos bem curtos. Tais atitudes foram 

consideradas como uma segunda Revolução na moda: 

 
Uma segunda revolução na moda ocorreu durante e logo após a Primeira Guerra 

Mundial, quando a Europa e a América, política, econômica e culturalmente, 
introduziram o que foi chamado de ―Mundo moderno‖. Mais uma vez, a juventude e a 
novidade ficaram na moda, e esta se transformou para enfatizar e proclamar a 
juventude. Milhares de mulheres entraram na segunda década do século com o aspecto 
de uma ampulheta e saíram dela modeladas como tapetes enrolados, se bem que 
muitas vezes com a assistência de penosos espartilhos que achatavam o corpo e com 
regimes de fome.474 

 

A grande revolução da década ocorre em 1925, quando os trajes femininos encurtaram-se, indo até 

poucos abaixo dos joelhos, A cintura do vestido ou o cós da saia ficava logo acima dos quadris, onde o 

corpo da mulher ainda é largo, escondendo a cintura verdadeira, e o busto não era salientado: pelo 

contrário, era escondido. Sob esses vestidos curtos usava-se a uma nova roupa de baixo: a combinação. A 

moda tornou-se mais funcional, principalmente para a mulher que trabalhava fora: 

 
 

[...] um estilo um pouco mais democrático vai se generalizando, pelo número, pelo 
número considerável de operárias, profissionais liberais como médicas e advogadas, e 
pelas mulheres de classe média que trabalham como professoras, secretárias, 
telefonistas e enfermeiras. Aparecem algumas partes do corpo através dos primeiros 
decotes e das saias levemente mais curtas; os chapéus e os adornos, agora menos 
exuberantes, ainda seguem os ditames da moda parisiense.475 

 

A busca pelo belo sempre esteve presente na vida humana, através de suas roupas que expressam 

idéias, conceitos, atitudes. A contar da modernidade, porém, o belo deixa de ser tido como associado ao 

eterno e se traduz no efêmero. Por conta disso é que Charles Baudelaire476 afirmava que moda e 

modernidade são termos que caminham juntos. Nesse sentido, a moda feminina acaba se aglutinando à 

essa sociedade, modificando-se juntamente com o refinamento dos modos e a europeização da vida 

social. Passando a ser, contudo, um símbolo de classe e essencial para a definição da mesma. Portanto, a 

moda é tomada como um aspecto distintivo pelo qual a ―boa sociedade‖ demonstra – por meio de gestos, 

das posturas, da higiene e das roupas – que alcançou o estágio da civilização.  

 

                                                           
474 idem, p.86. 
475 VAZ, Albiero Maria Luisa. Mulheres da elite cafeeira em São Paulo... Op. cit., p.151-152. 
476 BAUDELAIRE. Sobre a modernidade... Op. cit., 1996. 
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2.3 – Se não vamos à Paris, Paris vem até nós! 

 

Nas edições de 03/08/1910 e 09/08/1910, respectivamente, do jornal ―A Cidade‖ de Ribeirão Preto, 

em uma coluna denominada ―Moda‖ – escrita por um autor anônimo – lia-se as seguintes matérias: 

 
 

A moda do chale voltará? A principio, acreditamos que não, porque ele era 
destinado a velar um dos mais bellos pedaçoes da esthetica feminina: as espáduas. 
Mas, agora, em Paris, no ultimo inverno e mesmo na primavera, appareceram elles 
feitos de grandes estofos de cachemira desenhados. E muitos delles usados para 
enfeites de vestidos, para manteaux, para echarpes; todos porém daquella riquíssima 
cachemira authentica. Provavelmente, não será o regresso daquelles inestheticos e 
pesados chales de nossas avós, quando saiam dos cândidos ―rondós‖ e das delicadas 
―minuettes‖. Mas si não surge agora com aquella missão de só velar os mimosos 
hombros femininos, é no entanto, empregado em ornatos dos vestidos enviezados, ou 
―bretelles‖, em incrustraçoes e outros enfeites variados, imperando sempre sobre as 
espáduas nas lindas transparencias das mousselinas impalpaveis. E verdade que os 
bellos chalés da Judéia reviveram entre nós não só para esses usos supra indicados, 
mas ainda para nos esquentar os pés. Servirão de cobertura nas cadeiras de balanço e 
nas ―chaiselongues‖ nos jardins, harmonizando-se melhor com o frio do pleno ar, do que 
com as encantadoras fragilidades das mousselinas e dos setins. Resistentes ao vento 
encanado ou às gottas da chuva, elles nos embrulharão docemente, quando não 
quizermos abandonar o recanto embalsamado dos jardins. (03/08/1910). 

 

O discurso do autor tem por objetivo divulgar as novidades de roupas, acessórios, penteados e 

comportamento, por meio da descrição desses modelos e fazendo questão de enfatizar o que é 

considerado ‗novo‘ e o que é ‗velho‘. A minuciosa descrição sobre a nova ―versão‖ dos chales, se justifica, 

talvez, pela grande quantidade de leitoras que costumavam pedir às modistas que os confeccionassem 

conforme o modelo descrito. A exaltação do corpo presente na afirmação: “[...] imperando sempre sobre as 

espáduas nas lindas trasparencias [...]‖, pertence a um discurso próprio da modernidade.  

A segunda matéria nos dará mais informações de como a moda chegava até estas mulheres: 

 
 

Em Paris acaba de ser lançada com grande sucesso uma nova forma de chapéos 
femininos. Não é propriamente uma novidade, é uma reappariçao de um modelo em 
desuso, porém, modificado.  

O grande sucesso é a forma <<Charlotte>>. Todos esato lembrados da graça que 
estes chapéos emprestam aos rostos femininos, de modo que a moda lançando 
novamente estes modelos, satisfaz, plenamente o gosto geral. A nova modificação 
consiste em uma pequena coisa. A fórma é toda forrada de velludo. A côr pode ser 
qualquer, mas as rendas que a revestem são sempre brancas. As Valenciennes são as 
rendas mais apropriadas para estas applicações. – Lievas, o mais popular dos 
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chapeleiros do Rio acaba de lançar um modelo novo em chapéos de palha. Este novo 
typo de chapéo foi acceito com a mesma rapidez que alcançam as modas femininas. O 
novo modelo de chapéos de palha têm uma aba enorme. Além de elegantes têm a 
grande vantagem de ser próprios para quebrar a intensidade luminosa dos dias de sol. 
(09/08/1910) 

 

Bem como na matéria anterior, notamos que há um discurso referente à moda, pois o autor deixa 

bem claro o que é moderno naquele momento em Paris, o qual era o centro difusor das novidades. A 

preocupação com a estética – manter a pele branca – também vigora neste discurso, quando o autor 

discorre sobre a vantagem do novo modelo de chapéu, que ―quebra a intensidade luminosa dos dias de 

sol‖. A linguagem também tem um papel fundamental nesse discurso, algumas ―expressões‖ mostram a 

ligação com a modernidade: ―novidade‖, ―sucesso‖, ―satisfaz plenamente‖, ―rapidez‖, ―elegantes‖. 

Tudo leva a crer que a moda estava presente no cotidiano feminino em Ribeirão Preto – cujos 

hábitos a partir da República modificaram – passou a ser um espaço social receptivo às modas européias. 

A Ferrovia Mogiana – possuía uma rede de ligações ferroviárias entre os distritos – culminava no porto de 

Santos, cuja estreita ligação facilitava o intercâmbio das novidades trazidas da Europa. O historiador Jorge 

Luiz de França salienta que ―neste período, as principais alterações realizadas em Ribeirão Preto se deram 

no campo urbanístico, vestuário e/ou alimentar‖.477 

As mulheres ribeirãopretanas que atestaram a passagem do século XIX para o XX, vivenciaram 

todas as modificações – as quais abordamos anteriormente – no campo político, econômico e até mesmo 

na adoção de hábitos ―urbanos‖, proporcionados pela dinâmica da cultura cafeeira.  

Gilberto Freyre478 atenta para o fato de que nas ―sociedades e culturas desenvolvidas haveria maior 

tendência para os costumes, no seu poder sobre indivíduos-pessoas, sofrerem uma espécie de competição 

de modas transitórias, porém modificadoras, pelo fato de serem sucessivamente novas e transitórias de 

uniformidades, de comportamentos socioculturais‖. 

Ribeirão Preto, neste momento constituía um pólo importantíssimo na urbanização das cidades 

interioranas e receptoras das novidades européias. Corroborando com esta informação, Diane Crane479 

afirma que no século XIX, a moda vinha em grande parte de uma única origem: Paris. Acontecia, a certa 

altura, de importarem-se da França, enxovais inteiros de casamentos e de batizados. As modas de cores 

de vestidos, de enfeites de chapéus, de espartilhos, de penteados, eram seguidas pelas mulheres da ―alta 

sociedade‖ cafeeira. 

                                                           
477 FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café... Op. cit., p.55. 
478 FREYRE, Gilberto. Modos de homem & modas de mulher... Op. cit., p.135. 
479 CRANE, Diane. A Moda e seu papel social... Op. cit., p.46. 
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Com relação a modas de mulher, teria sido preciso considerar, durante o século 

XIX brasileiro, mais de um tipo de mulher, entre aquelas a que destinassem artigos mais 
finos ou mais caros: a senhora, esposa legítima do homem prol, um tipo, quando 
educada por religiosas francesas, conhecedora da língua francesa e, através dessa 
língua, inteirada, de tal modo, de estilos europeus de vida e tal maneira e discriminadora 
quanto a artigos de trajo, de calçado, de adorno feminino, que podia exigir os melhores 
desses artigos. Outro tipo, a rival, como amante, dessa senhora legitima de homem de 
prol, e tão cioso em ostentar bem trajada, bem calçada e bem adornada, tanto a amante 
quanto a esposa. Dois tipos de mulher da sociedade brasileira, quando patriarcal e 
escravocrata, consumidoras dos mais finos artigos de modas importados da Europa – 
especialmente da França – pelo Brasil de então.480 

 

As luvas e a sombrinha complementavam o figurino para o dia regras que se aplicavam igualmente 

às ribeirãopretanas. Como podemos notar nas imagens que se seguem: 

 

FIGURA 25 - Praça Carlos Gomes: Quermesse da Sociedade União dos Viajantes, 1905 

 
                  Fonte: Jornal ―A Cidade‖, Ribeirão Preto (18/06/2006) 

 

 
 
 
 

                                                           
480 FREYRE, Gilberto. Modos de homem & modas de mulher... Op. cit, p.30. 
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FIGURA 26 – Grupo de pessoas junto a barraca da Comissão de Festas - Festa da União dos Viajantes 
realizada nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 1906, no Jardim Público (Praça XV)  
 

 
Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) 

 

Ao começar a freqüentar o Cassino Antarctica, os homens ribeirãopretanos tinham condições 

suficientes tanto para atender aos luxos franceses de suas esposas – que representava para ele certa 

importância – quanto para sustentar suas amantes e fazê-las também portar o mesmo luxo. Ribeirão Preto 
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não fugia à regra, após tornar-se palco da ―europeização‖ de seus territórios e de seus habitantes, passa 

por todas essas modificações no âmbito das relações sociais, e a moda era a atriz principal: 

 
 

[...] Presume-se, às vezes, que a moda, de maneira misteriosa, seja o exemplo 
mais bem acabado da essência das tendências culturais de uma determinada época. O 
que esse conceito ignora é que a moda, assim como outras formas de cultura popular, 
emerge de um conjunto de organizações e redes que interagem e moldam esse conceito 
de várias maneiras.481 

 

Um elemento fundamental para a difusão da moda entre os membros da elite foi o surgimento dos 

jornais femininos e dos manuais de etiqueta e civilidade. Por aqui, a difusão de tais novidades e dos 

estabelecimentos comerciais que as comercializavam, eram propostas pelos jornais e revistas que 

circulavam na cidade. Tais como: Jornal A Cidade, Jornal O diário de notícias, Revista Nosso século, O 

Cruzeiro, L’Illustration, dentre outros.  

As tendências das estações vinham da França por meio das gravuras de moda que eram – a 

princípio – importadas e vendidas nas lojas comerciais e que, com o advento da imprensa feminina 

brasileira, eram reproduzidas nas revistas e nos jornais especializados. De lá chegavam também os 

perfumes, as roupas, as fazendas e as modistas. Contudo, a importação das roupas femininas já 

confeccionadas vindas de Paris, nem sempre eram ajustáveis às formas predominantes do corpo da 

mulher na população brasileira. O que parece explicar que a essa preponderância de modelos passasse a 

corresponder – insista-se nesse ponto – a voga de modistas ou costureiras francesas para o Brasil. O que 

significou, em grande parte, trazer-se Paris para o Brasil.  

Outras informações sobre a vestimenta desse período foram conferidas através de depoimentos 

orais.482 

Mário Ricci afirma que nos anos de 1927-28 – época na qual a produção do café atingiu seu ápice – 

Serrana ainda era um lugar pequeno, tinha mil habitantes. Contudo, alguns de seus habitantes se vestiam 

bem, os tecidos utilizados na confecção das vestimentas masculinas e femininas eram, em sua maioria, 

importados. Tais como o linho 120 que vinha da Inglaterra, casimira, o cáqui, a seda, o cetim, entre outros. 

                                                           
481 CRANE, Diane. A Moda e seu papel social... Op. cit..., p.46. 
482 Mário Ricci, nascido e criado em Serrana no ano de 1922, filho do alfaiate Virgílio Ricci. Esse mantinha um 
estabelecimento na cidade de Serrana e costurava para importantes fazendeiros, atuantes durante o período áureo do 
café em nossa região.  
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Naquela região, os tecidos eram vendidos por um turco, conhecido como ―Zé da Seda‖, porque 

naquele tempo utilizava-se mais a seda para a confecção das roupas, era um tecido refinado e elegante. 

As cores da seda eram muito variadas: azul, vermelha, cores claras, estampas miúdas, etc. 

Este vendedor comercializava os cortes de tecido para as famílias, e em quase todas as famílias 

existia uma pessoa que costurava. Também existiam as costureiras/ modistas, que costuravam tanto as 

roupas de festa como as para o dia. O acabamento das peças era manual, o que conferia um aspecto 

muito caprichado ao produto final. Os vestidos sempre tinham detalhes confeccionados em renda, 

bordados e babados.  

Tanto as modistas quanto os alfaiates recebiam os ―manuais de estilo‖ ou ―figurinos‖ – importados da 

Inglaterra e França – que continham as tendências de moda da Inglaterra, França e Itália. O conteúdo de 

tais manuais eram cortes de manga, de golas, de vestidos, de ternos, etc. Serviam também para que as 

clientes pudessem escolher seus modelos prediletos, e os tecidos eram escolhidos de acordo com a 

indicação da modista. 

O pai de Mário Ricci, na sua função de alfaiate, costurava para os fazendeiros de café. Com exceção 

dos trabalhadores braçais, todos ganhavam muito bem, pois o café valia muito. Sendo assim, o dinheiro 

ganho era gasto em roupas, em jogo, em viagens à Europa, nos cabarés e nas idas ao Teatro Carlos 

Gomes em Ribeirão Preto.  

Tais mulheres tinham agora uma vida noturna! Iam a bailes, cinemas, teatros (Teatro Carlos Gomes, 

Pedro II), cafés, desfilavam seus vestidos na Praça XV. Os livros que liam e as peças as quais assistiam 

eram francesas, bem como a música que ouviam e a comida que comiam. Maria Luisa Albiero Vaz afirma 

que as senhoras ricas ―não costumavam sair sozinhas às ruas, mas faziam questão de se vestir com as 

últimas novidades trazidas de Paris, para poderem frequentar, devidamente acompanhadas, as 

temporadas de óperas‖. 

 

FIGURA 27 – Teatro Carlos Gomes, fachada – Rua Visconde de Inhaúma e lateral – Rua General 
Osório, s/d. 
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Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). 

 

O saber se portar em público era muito importante para essas mulheres e a educação, como já 

abordamos anteriormente, constituía um importante papel nessa sociedade ávida por civilizar-se. Os ricos 

fazendeiros investiam na educação de seus filhos, que iam estudar na Europa, e filhas, voltada para o 

ensino religioso e para a valorização dos hábitos franceses: 

 
 

As filhas dos prósperos fazendeiros eram educadas com base principalmente nos 
modelos fornecidos pelos internatos religiosos de São Paulo (como o Des Oiseaux e 
Nossa Senhora de Sion), ou de algumas cidades do interior, como Itu e Franca. As 
famílias mais modernas arriscavam eventualmente, confiar a educação de suas filhas a 
colégios públicos e mistos, como o Caetano de Campos, em São Paulo. Algumas nem 
freqüentavam os colégios, eram educadas em casa por professoras particulares 
francesas ou alemãs. Mesmo as que iam à escola, tinham sua educação 
complementada com aulas de música, literatura, poesia, outros idiomas, tomadas em 
casa.483  

 

                                                           
483 VAZ, Albiero Maria Luisa. Mulheres da elite cafeeira em São Paulo... Op. cit.,  p.128. 
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Em função disso é que o historiador Rafael Cardoso de Mello aborda a necessidade de polir as 

mulheres para que essas saiam às ruas e adentrem os espaços públicos, era necessário saber conversar. 

É por isso que as mulheres passaram a receber uma educação baseada na observância da etiqueta social: 

tornaram-se exigências os conhecimentos sobre dança, receber visitas, “de literatura, de pintura e de 

música”.484 Atentemo-nos para as únicas duas mulheres que fazem parte da orquestra: 

 

FIGURA 28 – Orquestra do Cinema Bilac, 1924 

 
        Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) 

 

A moda surge como um elemento fundamental para a compreensão do universo das mulheres da 

elite cafeeira, pois ela se relaciona intimamente com a divisão da sociedade em classes e gêneros. Maria 

Luisa Albiero Vaz denota as distinções das mulheres de elite por meio da moda, em fins do século XIX e 

início do século XX: 

 
  

[...] pode-se observar uma profunda discrepância entre a condição das mulheres 
de elite e as das outras camadas sociais, ou seja, a moda servindo como afirmação de 
um tipo que não precisava trabalhar, que dispunha de um exército de empregados para 

                                                           
484 MELLO, Rafael Cardoso. Um ―coronel de saias‖ no interior paulista... Op. cit., p.130. 
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realizar toda a gama de tarefas domésticas, e que por isso mesmo podia recorrer aos 
artifícios mais suntuosos. Nesse momento, a moda e os ―interesses‖ femininos servem 
de maneira exemplar para ilustrar como era encarada a inserção da mulher na 
sociedade de classes enquanto agente produtiva; a necessidade de trabalhar fora de 
casa era apenas tolerada pela sociedade em geral (e mesmo por muitas mulheres), 
desde que ela realmente precisasse complementar os rendimentos do pai ou marido, e 
desde que a família e o lar continuassem em primeiro lugar [...] As mulheres abastadas 
continuavam, assim, distanciadas da ―infeliz‖ contingência de prover o seu sustento. Um 
espaço permitido, e mesmo assim com inúmeras reservas, era que, a título de 
entretenimento escrevessem artigos e poemas para revistas de senhoras, livrinhos de 
orientação para moças, e leves romances. Mais do que isso já era cair no terreno da 
condenação moral [...]485 

 

O luxo adquiriu tamanhas proporções na cidade de Ribeirão Preto, que algumas mulheres da 

sociedade iam à Paris fazerem suas compras de roupas, cosméticos e perfumes, montar enxovais de 

casamento ou de bebês. No entanto, um pouco da difusão da moda parisiense por aqui se dava através 

das coristas e/ou meretrizes, como salienta o historiador Jorge Luís de França: 

 
 

[...] os requintes da moda européia trazida em larga escala por coristas e/ou 
meretrizes dos cabarés e teatros, possibilitava as damas e as senhoritas da cidade 
admirar não as personagens e sim a roupagem e a teatralização dos padrões 
considerados civilizados.486  

 

Contudo, tais mulheres mundanas não deveriam circular nos mesmos espaços que as damas e 

senhoritas, como podemos ler na notícia a seguir: 

 
 

O espectaculo a que assistimos revoltados no domingo a noite, quando tocava no 
Jardim Publico a banda Filhos de Euterpe, não pode e não deve repetir-se. Ribeirão 
Preto, que outro logradouro possue para onde as familias se dirijam em procura de 
alguns momentos de alegre convivencia, não pode estar dominado por este elemento 
pernicioso que attenta publica e audaciosamente contra os mais comesinhos deveres 
sociaes, chegando a desrrespeitar as famílias, fazendo-as retrahirem-se, fugirem 
daquelle logar aprasivel e unico que possuimos. As horizontaes*, uma cafila** de negras 
desoccupadas e atrevidas e uma molecada insolente que está pedindo colonia 
correccional, julgaram muito bem e bonito andar aos encontrões, com as sinhoritas e 
senhoras que passeavam pelas ruas do jardim, impondo-lhes, deste modo, a retirada, 
indefesas e naturalmente timoratas*** que são ellas. [...] 

O Jardim é de todos, mas de todos os educados. A Prefeitura e á autoridades 
policiaes endereçamos estas linhas como uma reclamação que nos fizeram muitas 
familias que se retiraram Domingo do jardim, possuidas de justa indignação contra 
aquelles factos deprimentes em nosso meio civilisado. 

                                                           
485 VAZ, Albiero Maria Luisa. Mulheres da elite cafeeira em São Paulo... Op. cit., p.150-151. 
486 FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café... Op. cit., p.60. 
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Esperamos a correctivo energico da parte das autoridades, nem que para isso se 
torne preciza uma postura municipal prohibindo alli a entrada dessa gente mal 
educada.487 

 

Como bem salientou Rafael Cardoso de Mello488, ao entrar em contato com as meretrizes nesses 

locais as famílias encontram a ―negação do universo civilizado, polido e educado‖. As meretrizes 

representam, para essas pessoas, o pecado, e acima de tudo, a destruição do lar quando ―roubam‖ os 

homens da sagrada célula social e religiosa: a família. 

 

FIGURA 29 – “Corista” se exibe no Jardim Público (Praça XV). 

 
                                                 Fonte: Jornal ―A Cidade‖ (26/02/2006) 

 

Nicolau Sevcenko, abordou a questão de como os ―pais de família‖ lidavam indignados com o 

surgimento das novas modas de roupas, música e dança e como essas eram seguidas por suas filhas, em 

                                                           
487 * Prostitutas; ** Agrupamento; *** Que não assume atitudes por medo ou excesso de escrúpulos. A CIDADE, JORNAL. O 
Jardim e as Famílias. Ribeirão Preto 02 de maio de 1905. Apud: FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do 
café... Op. cit.,p.61. 
488 MELLO, Rafael Cardoso. Um ―coronel de saias‖ no interior paulista... Op. cit.,p.154-155. 
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meados do século XX na cidade de São Paulo. Numa troca de cartas ao jornal O Estado em 25 e 

26/01/1920, dois ―pais de família‖, como eles se assinam, se revezavam em catilinárias contra a 

irreverência das moças. O primeiro fustiga os bailes e as danças, o segundo pega o mote e desce às 

roupas: 

  
 

Quase toda festa hoje é de dança: vai pela cidade uma verdadeira dançomania, e 
as nossa filhas dançam a todas as horas, durante o dia e noite, com grande espanto 
nosso, que outrora só dançávamos das dez horas da noite em diante. Ainda se essas 
danças fossem como as do nosso tempo, sérias e distintas, vá que se tolerassem. Mas 
não! As danças modernas, de nomes arrevesados, são tudo quanto há de menos 
distinto e descambam para uma licenciosidade que é seriamente alarmante. [...] Não só 
as danças são indecorosas, como os rapazes requintam em torná-las indecentes, a 
ponto de levantarem protesto das venerandas progenitoras presentes. Precisamos reagir 
contra isso e com maior urgência. 

 
Sr. Redator – o pai de família que lhe escreveu ontem acerca das danças de 

agora, tem carradas de razão [...], mas esqueceu-se lamentavelmente de uma coisa 
importante: os vestidos com que as suas filhas vão a essas festas. Eu não conheço tal 
cavalheiro, mas posso garantir que as saias [entenda-se vestidos] das suas graciosas 
criaturas não têm mais de quatro palmos de extensão...; que os decotes são de almo e 
meio a dois; e que elas se esquecem sempre de pôr espartilho, mesmo quando saem a 
passeio... Já notou o Sr. Redator como são excessivamente curtos e exíguos os trajes 
femininos de agora? O lema dos modistas no tocante à seda dos vestidos, à musselina, 
ao crepe-da-china, ao liberty, à charmeuse – é que quanto menos melhor. Melhor e mais 
caro... E as moças vão aceitando e pagando tudo, a ponto de se verem por aí, de vez 
em quando (felizmente), senhoritas que quase mostram os joelhos [...]489 

 

Não é surpresa que as novidades envolvendo a mudança de antigos hábitos provocassem nos mais 

conservadores atitudes como as destes pais. Isso acontecia porque as ―convenções que regulamentavam 

os comportamentos e os contatos na sociedade simplesmente se desvaneciam daí os críticos os definirem 

como manifestações contrárias aos padrões da civilização historicamente herdada.‖490 

 
 
2.4 – A fumaça do progresso ofusca a fumaça do turíbulo 

 

Após a Proclamação da República brasileira em 1889, o governo provisório que assumiu o poder 

decretou uma série de medidas, dentre as quais se destacou a lei da separação entre Igreja e Estado. 

                                                           
489 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole... Op. cit., p.50 -89. 
490 Idem, p.91. 
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Sendo assim, a religião católica deixou de ser a religião oficial, e passou a ser somente a religião nacional. 

Sendo assim, não tinha mais obrigações com o poder civil, o qual a havia deixado de lado.  

De acordo com a historiadora Míria Aparecida da Silva, 
 

 
Foi com o decreto nº. 119 A, autoria de Rui Barbosa, de 7 de janeiro de 1890, a 

base da separação, que mostrava como o Estado deveria se comportar de agora em 
diante em face às questões religiosas, que determinava a separação total. Após esse 
decreto a Igreja se preocupou em se posicionar e buscar os fiéis católicos a fim de 
conquistar um lugar para o catolicismo nos espaços oficiais. Isto quer dizer que, o 
Estado instituía por meio da criação de cartórios, o casamento civil, a certidão de 
nascimento, óbito e a secularização dos cemitérios, pois, até então todos os registros 
eram realizados pela Igreja.491 

 

No entanto, no final do século XIX e início do século XX, alguns países estavam passando por um 

processo de modernização em várias áreas distintas. A Modernidade trazia o progresso, a tecnologia, a 

expansão econômica, novos hábitos, novas correntes filosóficas (positivismo, evolucionismo, cientificismo 

materialista, agnosticismo), o liberalismo no campo político, dentre outras mudanças significativas. Como 

os católicos iriam se adaptar a esse novo ambiente? 

O historiador Ivan Aparecido Manoel ao abordar o aparente enfraquecimento da Igreja Católica 

perante a sociedade moderna levanta as seguintes questões: 

 
 

[...] se é verdade que os avanços científicos na astronomia, na geologia, na 
biologia etc. conjugados aos avanços da tecnologia levaram os mitos do cristianismo a 
um verdadeiro colapso (contra o qual a Igreja do século XIX lutou desesperadamente), 
não é menos verdadeiro que séculos de predomínio do cristianismo, em sua vertente 
católica, moldaram, em grande parte, a forma ocidental de pensar. Essa tensão dialética 
entre o sagrado e o profano estará presente nas filosofias da história: de um lado a 
filosofia cristã-católica, que aponta a eternidade como referência, mas sabe que a 
história se dá na temporalidade, temporalidade que ela rejeita e pretende transformar; de 
outro, as filosofias leigas, que, embora trazendo a história para dentro da temporalidade, 
sabem que o solo onde vicejam está fertilizado pela herança cristã-católica, herança que 
rejeitam e que querem a todo custo minimizar.492 

 

Uma condição imprescindível para o surgimento de um povoado era a existência de uma Igreja. Para 

que isso ocorresse, era necessário doar terras para o patrimônio do santo ao qual a Igreja seria 

consagrada. Esta doação só era possível se preenchesse alguns requisitos, como um valor mínimo para as 

                                                           
491 SILVA, Miria Aparecida da. As associações religiosas laicas na primeira metade do século XX: as Filhas de Maria e o 
Rosário Perpétuo. Ribeirão Preto, 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura plena em História), CEUBM, p.15. 
492 MANOEL, Ivan Aparecido. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento católico (1800-1960). Maringá: 
Eduem, 2004, p.24-25. 
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terras de duzentos mil réis. José Mateus dos reis, dono da maior parte da Fazenda das Palmeiras, fez a 

primeira doação de terras no valor de quarenta mil réis, desde que no terreno fosse levantada uma capela 

em louvor a São Sebastião das Palmeiras. 

Nesse sentido, a vida religiosa começa a ser estruturada depois da criação da Paróquia de São 

Sebastião do Ribeirão Preto, em 16 de julho de 1870. A condição de paróquia, portanto, ―permitiu usufruir 

direitos honras de uma igreja paroquial, com seus livros de batismo, matrimônio e óbitos, bem como a 

organização de capelas paroquiais‖.493 

 
 

No final do século XIX, o catolicismo ainda prevalecia na maioria da população, 
sendo natural que a presença do padre na comunidade representasse um elo de apoio e 
ligação com a comunidade. O terceiro vigário da matriz, o Cônego Joaquim Antônio de 
Siqueira, preparou a partir de 1900, junto com a comunidade, a construção da nova 
matriz que viria a ser a catedral de Ribeirão Preto.494 

 

A escolha de Ribeirão Preto para a construção da Igreja matriz foi possível em função de seu 

crescimento econômico, provocado pela dinâmica da cultura cafeeira, mostrando que a modernidade se 

enraizava por aqui. Era o local propício para abrigar a nova diocese: 

 
Os elementos próprios que o cardeal alega tocam no ponto forte que levou a 

cidade de Ribeirão Preto ser a escolhida: o crescimento econômico. Na primeira década 
do século XX, quando o bispado foi criado, a cidade destacava-se no cenário nacional 
como a capital do café; de Ribeirão Preto saía a maior produção cafeeira do Brasil.495 

 

O tecido urbano se expandia para além do núcleo urbano original e o ―quadrilátero central‖ passou a 

constituir a área nobre, onde famílias de fazendeiros e comerciantes, enriquecidos pela dinâmica da cultura 

cafeeira, instalavam suas residências. 

 
 

Estávamos na chamada Republica Velha, e os grandes ―coronéis‖ e ―barões do 
café‖ dominavam o cenário político do país. Ribeirão Preto e as cidades vizinhas 
estavam inseridas nesse contexto. Nas primeiras décadas do século XX, o poder na 
região manteve-se solidamente nas mãos do chefe político local, Coronel Joaquim da 
Cunha Diniz Junqueira [...] Era ele quem dominava o cenário político no início do século 
XX, apesar dos esforços de seu oponente, Francisco Schmidt. Significamente ambos 
fizeram parte da comissão organizadora para a construção da matriz, em agosto de 

                                                           
493 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de Freitas. A Igreja Católica em Ribeirão Preto na primeira metade do século XX. In: 
MANOEL, Ivan Aparecido; FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de (org.). História das religiões. Desafios, problemas e 
avanços teóricos, metodológicos e historiográficos. São Paulo: Paulinas, 2006, p.159. 
494 Idem, p.160. 
495 Idem, p.160. 
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1900. Nesta Francisco Schmidt foi o presidente e Quinzinho Junqueira, membro da 
mesa.496 

 

O bispo indicado para assumir a nova diocese de Ribeirão Preto foi Dom Alberto José Gonçalves, 

tomando posse no dia 28 de fevereiro de  1909, mantenedor de uma grande atuação política, social 

e religiosa. Ao assumir esse cargo, Dom Alberto enfrentou vários problemas e provocou uma 

reorganização da vida eclesiástica e religiosa nas paróquias, incentivou o ensino religioso e o crescimento 

das Associações Religiosas de Leigos, criou várias paróquias, construiu o prédio do Seminário, enfim, o 

patrimônio foi organizado, bem como as questões que preocupavam na Igreja, para isso: 

 
 

Copiando o modelo de outras dioceses, Dom Alberto criou o Boletim Diocesano, 
informativo que circulava nas paróquias e continha notícias gerais do bispado, cartas 
pastorais e documentos de Roma, avisos gerais e comunicados para a população. O 
Boletim Diocesano também serviu para fazer uma propaganda contra os inimigos da 
Igreja: protestantes e espíritas.497 

 

Para a historiadora Nainôra Maria Barbosa de Freitas, a criação da diocese e a chegada do bispo em 

Ribeirão Preto, em 1909, ―impulsionaram e movimentaram os fiéis nas cerimônias religiosas da região, 

aumentou o número de associações laicas e de confrades agremiados‖, ações que provocaram na 

população ―uma participação mais intensa na vida religiosa.‖498 Dom Alberto foi responsável também por 

abrir a Diocese para Colégios, como o Auxiliadora, Santa Úrsula e Marista. De acordo com a Revista 

―Brazil Magazine”: 

 
 

Os esforços consagrados a bem da sua diocese, pelo eminente chefe da Igreja 
catholica de Ribeirão-Preto, em apenas dous annos de administração, demonstram a larga e 
benefica orientação de D. Alberto Gonçalves como um verdadeiro prelado moderno, na 
acepção da palavra. 

Encarando o problema religioso, em completo accordo com a evolução dos tempos, a 
igreja intervem pelo seu grande prestigio em todas as manifestações de actividade e 
progresso social, fortificando a crença Christã que é a base da família e da sociedade, e a 
grandesa da patria, para a qual ella collabora com dedicação. 

[...] Os seus incasaveis esforços em socorrer os pobres de espirito e de corpo, 
tradusem-se nas obras de educação e caridade, esparsas não só na sede do Bispado, mas 
em toda a vasta Diocese, e a sua carinhosa dedicação pelos enfermos é comprovada pelo 

                                                           
496 Idem, p.161. 
497 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de Freitas. A Igreja Católica em Ribeirão Preto na primeira metade do século XX... 
Op. cit.,p.167. 
498 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão Preto e o governo do 1º Bispo, D. Alberto José 
Gonçalves. Franca: UNESP/ FHDSS, 2006 (Tese de Doutorado em História), p.147.  
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desvelo e amor com o qual assiste e protege, a Santa Casa de Misericordia, que é objecto 
de suas constantes visitas e de todos os seus cuidados e attenções. 

A organização religiosa sob o seu impulso desenvolve-se nas congregações 
educadoras, estabelecidas na diocese com um espírito exclusivamente instructivo e tambem 
sob o seu alto patronato a edificação dos templos, e a creação necessaria de capellas 
facilitando o exercicio do culto [...].499   

 

A nova burguesia verificou que a pequena Igreja Matriz não condizia com a importância que a cidade 

exercia na região. 

 
  

Acompanhando o progresso da sua capital diocesana, D. Alberto envida todos os 
esforços para a breve terminação das obras da grandiosa Cathedral, que será dentro de 
poucos meses um admiravel e bello monumento da civilisaçao christã, e um padrão 
immorredouro da philantropia particular desse maravilhoso paiz do cafe.500 

 

Em 1904, a velha matriz é demolida, para então ser construída a Catedral Metropolitana em um 

ponto mais alto, juntamente com o Palácio Episcopal. 

 
 

Elle levanta-se em uma das mais belas praças da cidade, dominando as construcções 
que a rodeiam, pela imponencia da sua architectura gothico medieval. Pelas largas arcadas 
da sua entrada principal, penetra-se na immensa nave sustentada pelas amplas columnas, 
onde domina a luz suave dos grandes vitraux, e no extremo opposto do vasto templo, 
lavrado na finesa artística de preciosos marmores de Carrara [...].501  

 

A criação oficial do bispado de Ribeirão Preto ocorreu em 7 de junho de 1908. O Palácio Episcopal é 

inaugurado em 1911 e, seis anos depois, Ribeirão Preto recebe a nova Catedral.502  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
499 BOTELHO JR, Martinho. Brazil Magazine: Revistra Ilustrada d‟Arte e Actualidades. Rio de Janeiro: s. ed., v.57, 1911, 
p.40. APHRP 
500 Idem, p.41. 
501 Idem, p.41.  
502 SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga: memórias do Antigo Barracão. Ribeirão Preto: Editora 
COC, 2006, p.60. 
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FIGURAS 30 e 31 – Palácio Episcopal e a nova Catedral de Ribeirão Preto 
 

  
Fonte: BOTELHO JR, Martinho. Brazil Magazine: Revistra Ilustrada d‘Arte e Actualidades. Rio de Janeiro: s. ed., 
v.57, 1911, p.39 e 37. APHRP 

  

Um dos problemas enfrentados pela Igreja foi o pouco conhecimento que os fiéis possuíam acerca 

do catolicismo, principalmente entre as camadas populares. Desta forma, as festas religiosas realizadas ao 

longo do ano litúrgico, serviram para aumentar o prestígio da Igreja perante a sociedade local, e também 

para levar a palavra de Deus para estas pessoas. 

Em 1940, Dom Alberto recebeu um Bispo Auxiliar, na pessoa do jovem Dom Manoel da Silveira 

D‘Elboux. Esse foi nomeado pelo Papa Pio XII para Bispo Auxiliar de dom Alberto José Gonçalves no dia 

10 de janeiro de 1940 e chegou a Ribeirão Preto no dia 17 de abril do mesmo ano. Após a morte de Dom 

Alberto, Dom Manoel foi nomeado seu sucessor em 1945 - continuando e aprimorando o trabalho iniciado 

pelo Bispo anterior: 
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Ele, em pouco tempo (ficou apenas quatro anos), realizou muitas coisas: fundou o 
Círculo dos Trabalhadores Cristãos, o Centro do Professorado Católico, a Liga das 
Senhoras Católicas; adquiriu para a Diocese o ―Diário de Notícias‖, jornal diário católico. 
Adquiriu em 1947 para a Diocese uma área na Vila Virgínia, para futura construção do 
Seminário diocesano (hoje ―Conjunto habitacional Dom D‘Elboux‖). Incentivou a Ação 
Católica e as Associações Religiosas de Leigos, principalmente as Congregações 
Marianas de Jovens, e a Cruzada Eucarística 503.  

 

Levando-se em conta o escopo desse trabalho, cabe observar que a contar da posse de Dom 

Alberto a Igreja fazia questão que os membros das Associações se destacassem – nas procissões e 

festividades - diante do restante da população, que não fazia parte das agremiações. Isso se dava através 

da vestimenta, dos símbolos como fitas e medalhas, bem como o local ocupado nas procissões e nos 

templos, junto aos estandartes de cada associação e, muitas vezes, carregando o andor do santo 

padroeiro. O historiador Humberto Perinelli Neto salienta que nesse período a Igreja Católica preza pelo 

seguinte: 

 
 

Padres e religiosos ganhavam a rua, claro sinal da importância adquirida por esse 
espaço público, porém, agiam dessa forma na tentativa de subvertê-lo, torná-lo extensão 
daquilo que se pretendia fazer crer e praticar dentro do templo.504 

 

Jorge Luis de França505 afirma que ―a população de Ribeirão Preto vivia sobre a tutela do universo 

Católico‖. Tal mentalidade estaria presente durante anos nas ―atitudes cotidianas que eram observadas e 

realizadas através das tradições e/ou costumes locais, religiosos e/ou sociais‖, como podemos observar na 

noticia ―Receita para Cazar”, veiculada no jornal ―O Diário da Manhã‖ de novembro de 1901: 

 
 

Toda a moça que quizer cazar-se deve lembrar-se, durante tres mezes, ás 5 e 
meia da manhã, dirigir se ao quintal, oilhar o céo e rezear tres vezes a seguinteo ração: 

<. S Gonçalo de Amarante, S. Gonçalo brincalhão, 
Já não posso estar solteira, Cazai me por compaixão! D 
Expitimentem e verão.>506 

 

Ao observarmos estas palavras, percebemos que o ―apelo‖ ao santo casamenteiro demonstra o 

predomínio da fé, já que é discurso dirigido para as moças solteiras, que provavelmente têm o costume de 

                                                           
503 Fonte: www.catedralrp.com.br (acessado em 03/11/2008). 
504 PERINELLI NETO, Humberto. Nos quintais do Brasil: homens, pecuária, complexo cafeeiro e modernidade – Barretos 
(1854-1931). Franca: UNESP/ FHDSS, 2009 (Tese de Doutorado em História), p, 366. 
505 FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café... Op. cit., p.55-56. 
506 APHRP - 
Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café... Op. cit.,p.67. 

http://www.catedralrp.com.br/
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ler tal coluna do Jornal. Conclui-se, portanto, que existia uma cultura tradicional ligada à religião católica, 

sendo assim: 

 
 

[...] quaisquer modificações e/ou profanações seriam repudiadas e marginalizadas. 
Observando o universo feminino por meio da ótica religiosa podemos concluir através do 
seu discurso e dos diversos agentes normatizadores que, durante a Belle Époque do 
café não teve uma total aceitação dos diferentes gêneros e manifestações do uso do 
corpo.507 

 

As escolas religiosas instaladas na cidade tiveram um papel fundamental no sentido de ―educar‖ as 

moças de família através do ensino religioso, realizado por freiras. Para Cardoso508, ―ganha cores a 

participação feminina na história da localidade. Estas mulheres se envolviam com os projetos da Igreja, 

vestiam-se como professoras e educadoras, ou seja, civilizadoras dos próximos cidadãos da futura 

Ribeirão Preto‖. 

 O Jornal A Cidade publicou uma matéria que convidava os pais a escolherem o Colégio Santa 

Úrsula como educação ideal para os filhos utilizando da seguinte propaganda: 

 
 
 

COLLEGIO SANTA URSULA: PARA EDUCAÇÃO CATHOLICA E 
INSTRUCÇÃO DAS MENINAS 

 
Ensino se faz em Portuguez Linguas - Francez, inglez, italiano, desenho, pintura, 

pyrogravura, solfejo, piano, violino, bandolin. 
Trabalhos manuaes e costura, bordado a branco e a cores, cortes de vestidos, 

Flores artificiaes. 
JARDIM DA INFANCIA 
Recebemos meninos e meninas desde 4 annos 
Cursos para meninos dos 6 aos 12 annos.509 

 

Estes eram os meios – associações e educação religiosa – que a Igreja tinha para orientar e 

direcionar seus fiéis e, ao mesmo tempo, controlar a vida dos mesmos - principalmente as mulheres - para 

que tivessem uma moral condizente com a proposta católica. Michelle Perrot, ao falar da educação das 

mulheres afirma que: 

 
 

                                                           
507 FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café... Op. cit., p.67. 
508 MELLO, Rafael Cardoso. Um ―coronel de saias‖ no interior paulista... Op. cit., p.127. 
509 Idem, p.127. 
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É preciso, pois, educar as meninas, e não exatamente instruí-las. Ou instruí-las 
apenas no que é necessário para torná-las agradáveis e úteis: um saber social, em 
suma. Formá-las para seus papéis futuros de mulher, de dona-de-casa, de esposa e 
mãe. Inculcar-lhes bons hábitos de economia e de higiene, os valores morais de pudor, 
obediência, polidez, renúncia, sacrifício... que tecem a coroa das virtudes femininas.510 

 

Tudo o que a associação realizava por meio de seus leigos agremiados passava pelos ―olhares da 

Prima Primária de Roma, que representava a sujeição incondicional do laicato à Sé Apostólica, fundamento 

de a toda hierarquia eclesiástica‖.511 

 
 

Das associações devotas de Maria, os fiéis deveriam ter por objetivo o amor à 
Nossa Senhora, fazer valer a disciplina e uma ampla participação dos leigos sobre a 
obediência aos padres, de modo que ao se filiarem, passavam a seguir regras de 
conduta por meio de manuais específicos de cada associação [...]. 

Portanto, não se admitia nas confrarias ou irmandades religiosas, pessoas de 
maus costumes, suspeitas de heresia, aqueles que viviam ilicitamente unidos somente 
no civil ou ainda, quem freqüentasse seitas ou sociedades reprovadas pela Igreja.512 

 

Neste contexto, a criação das associações religiosas tinha como objetivo principal realizar trabalhos 

de assistência religiosa e social, combater os comportamentos não condizentes com a esfera religiosa. 

Nainôra Barbosa de Freitas afirma que o historiador Ivan Manoel ao estudar mulher e educação, acredita 

que: 

 
 

As mulheres formavam um grupo de adesão, e aquelas que freqüentavam as 
escolas católicas tinham maiores possibilidades de estar integradas no esquema que, 
acima de tudo, exigia da moça-esposa, um rígido comportamento moral e social 
difundindo na família e na sociedade os valores do catolicismo conservador. Dentro da 
casa, a mulher exercia seu papel de promotora dos valores católicos a serem 
transmitidos para sua família.513 

 

Em uma das reuniões da Associação do Rosário Perpétuo- realizada em 3 de julho de 1932 - o 

Cônego Assis Barros, que presidia o evento, além de discutir a importância da reza do terço e da 

comunhão, cita uma frase que ouviu de um orador chamado Antônio Prado: 

 
 

                                                           
510 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Tradução Ângela M. S. Côrrea. São Paulo: Contexto, 2007, p.93. 
511 SILVA, Miria Aparecida da. As associações religiosas laicas na primeira metade do século XX... Op. cit., p.27. 
512 Idem, p.26 e 28. 
513 MANOEL, Ivan Aparecido. A Igreja e educação feminina: 1859-1919. Uma face do conservadorismo. São Paulo: Unesp, 
1996, p.76. Apud: FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit., p.167. 
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A alegria da casa está na mulher e a tranqüilidade do marido está na cozinha. A 
boa dona de casa prepara cada dia um prato mais saboroso do que o outro e o marido 
ao chegar da rua, cansado, aborrecido, alegra-se vendo as boas iguarias e põe de lado 
o seu mau humor. ―Devemos fazer a nossa cozinha, piedosa, com cuidado e melhorá-la 
cada vez mais.514 

 

O carnaval era uma das festividades que mais preocupava o clero, os fiéis eram proibidos de 

freqüentarem as comemorações, principalmente os agremiados das associações laicas. A historiadora 

Nainôra Maria Barbosa de Freitas salienta bem esse problema quando aponta que nas atas das 

associações constam expulsões dos membros e, em algumas, ―os padres, como diretores espirituais, 

descreveram a sua tristeza por saberem das moças e moços que não se comportaram como acreditavam 

que deveriam agir os bons cristãos‖.515 Uma opção oferecida aos agremiados das associações eram os 

retiros carnavalescos, como podemos notar nas atas a seguir de 05 de fevereiro de 1932 e 05 de janeiro 

de 1941, respectivamente: 

 
 

O Padre convida as chefes para um retiro espiritual nos três dias de carnaval, 
esperando o comparecimento de todas [...].516 

 
Para o retiro do carnaval foi confirmada a presença de um Padre Dominicano de 

Uberaba. O padre disse que é muito importante para as chefes participar deste retiro; 
pois o Carnaval é a época em que a humanidade mais ofende a Deus. Disse também 
que a finalidade de um retiro é a santificação das almas. Foram organizadas listas para 
uma maior participação das chefes no retiro e também para a gratificação do 
Dominicano.517 

 

Segundo Nainôra Maria Barbosa de Freitas, os retiros terminavam na matriz, e os participantes, para 

manifestar a glória de Cristo, desfilavam pelas ruas cantando louvores até chegar ao templo, contrapondo 

com os costumes modernos. 

 
 

Seguindo o modelo pregado pela hierarquia da Igreja, afastando-se dos prazeres 
mundanos do carnaval, dedicando-se às coisas de Deus, com a promessa da salvação 
eterna, esses desfiles faziam um contraponto com a crescente urbanização e a 
introdução de novos costumes da modernidade. Uma modernidade que saía do 

                                                           
514 LIVRO ATA da Associação do Rosário Perpétuo da Catedral de Ribeirão Preto (1932-1951). Armário n.03 das 
Associações Religiosas, p.2. 
515 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit, p.176. 
516 LIVRO ATA da Associação do Rosário Perpétuo da Catedral de Ribeirão Preto (1932-1951). Armário n.03 das 
Associações Religiosas, p.38 v. 
517 LIVRO ATA da Associação do Rosário Perpétuo da Catedral de Ribeirão Preto (1932-1951). Armário n.03 das 
Associações Religiosas, p. 51v e 52. 
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recôndito mais íntimo de seio das famílias, para agregar outros valores mundanos para 
os quais a Igreja perdia espaço.518 

 
 
2.5. – As aparências não podem enganar! Discursos da Igreja Católica sobre a moda feminina 

 

Nesse sentido, a Igreja se pronunciava frente às novas idéias advindas da modernidade, que agora 

permeavam o imaginário da sociedade e representavam uma afronta à religião católica. Um dos temas 

mais debatidos dizia respeito às vestimentas das mulheres usadas nos cultos. Chegavam orientações do 

Vaticano pedindo aos bispos e padres que atentassem para essa questão, impedindo o uso de roupas 

transparentes, sem mangas, decotadas ou indecorosas, que atentassem ao pudor, sob pena de expulsão 

do templo, das associações leigas e de recusa na aceitação de serem madrinhas de batismo, dentre outras 

privações. ―A Igreja recomendava que os bispos e padres usassem as festas da Virgem Maria para 

incentivar bom exemplo e coibir os abusos‖.519 

 
 

A Virgem representava o exemplo da pureza, mansidão e retidão que as mulheres 
de todas as idades deveriam seguir [...] A Sagrada Congregação do Concílio, no 
Vaticano, exigia que fossem enviados relatórios sobre as condições na maneira de 
trajar, sobre o lazer e outras atividades na comunidade e as medidas que foram tomadas 
atendendo às recomendações. Os relatórios serviam para garantir, que os padres 
estavam cumprindo as resoluções emanadas dos órgãos superiores da Igreja e que os 
fiéis cumpriam as ordens dos padres [...] Os fiéis, agremiados nas associações, eram 
convocados, e não apenas convidados, para combater os costumes estranhos, a moral 
e aos valores da doutrina cristã.520 

 

Dessa forma, a Igreja fazia recomendações específicas aos membros das associações, que diziam 

respeito ao cotidiano dos fiéis e de como esses deveriam se portar, em especial as mulheres. Como 

podemos notar na Carta Circular expedida pela Igreja Romana em 14 de março de 1930: 

 
 

Os excessos da Moda Feminina e as preocupações das autoridades Eclesiásticas. 
Roma. 14. 

 Desde ha muito tempo as altas autoridades do Vaticano mostram-se seriamente 
preocupadas com as noticias que recebem dos representantes da Santa Sé no exterior 
sobre o excesso dos modelos de vestidos que usam as senhoras, exageradamente 
curtos, sem mangas e decotados, somente para satisfazerem as exigencias da moda 

                                                           
518 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit, p.177. 
519 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit., p.180. 
520 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit,, p.180 
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atual que impõe à mocidade feminina uma indumentária condemnada pelo clero por 
consideral-a contraria aos principios da moralidade. 

Em diversas occasioes alguns prelados recomendaram do pulpito a devida 
moderação no vestir, induzindo-as a conservar o recato e a modestia que são as mais 
estimadas virtudes da mulher. A fim de impedir o uso dos vestidos curtos, numerosos 
Vigarios prohibiram a entrada em seus templos a senhoras que não iam 
convenientemente trajadas.                                                                                         

O próprio Papa Pio XI, occupou-se do assunto dando instrucçoes muito severas a 
respeito ao clero universal. 

A campanha pela moralidade desenvolveu-se rapidamente em diversos paizes do 
mundo, mas os resultados até agora  obtidos são pouco compensadores. 

Na Itália, o governo fascista tomou em suas mãos a questão, fallando a esse 
respeito o chefe do ministério, Sr. Mussolini que com muito interesse aconselhou a 
adopção pelas mulheres italianas de roupas perfeitamente compatíveis com a decencia 
feminina. 

Criou-se uma liga sob a presidencia de honra e os auspícios da Rainha Helena, 
cujo objetivo é combater na Itália os vestidos e os costumes indecorosos. 

Agora, é a S. Congregação do Consilio que após ponderadas deliberações 
resolveu abrir uma campanha universal contra a accentuada falta de pudor. Para isso a 
Congregação enviou uma circular a todos os Bispos do mundo, dando-lhes instrucçoes 
no sentido de que transmitam as ordens da Santa Sé aos vigários das respectivas 
dioceses, aos chefes de famílias, aos directores dos estabelecimentos de educação e 
aos presidentes de todas as instituições sociaes e religiosas, sobre a necessária 
modificação dos estylos de roupas femininas. 

A acção da Congregação prohibe ao clero dar a comunhão às senhoras que não 
se apresentarem discretamente vestidas, acceital-as como madrinhas de baptismo e na 
confirmação, sendo até expulsas dos templos em caso necessario. 

As disposições da circular devem ser executadas especialmente em grandes 
festividades religiosas particularmente nas Commemorações da Immaculada Conceição. 

A circular recommenda às autoridades diocesanas discutir pelo menos uma vez 
por anno o meio de induzir às senhoras a usar vestidos de accordo com o espirito 
christão.521  
 

Os conteúdos das cartas também eram debatidos em reunião – e registrados nas atas - para 

chegarem a um consenso de como orientariam às pessoas a respeito das novas formas de agir, um 

exemplo disso pode ser conferido na ata de 2 de setembro de 1934: 

 
 

O Cônego Dr. Assis de Barros avisou-as para que respondam mais alto as 
orações; não saiam antes de terminar a cerimônia; falar com os pais das moças que 
costumam ir à Igreja com trajes pouco convenientes [...].522 

 

                                                           
521 Boletim Diocesano do Ribeirão Preto, número 3. Ribeirão Preto, março de 1930. 
522 LIVRO ATA da Associação do Rosário Perpétuo da Catedral de Ribeirão Preto (1932-1951). Armário n.03 das 
Associações Religiosas, p 15 e 15 v. 
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De acordo com o apóstolo Paulo na primeira Epístola aos Coríntios (11, 5-10), nas assembléias, os 

homens devem se descobrir e as mulheres se cobrir: 

 
 

Toda mulher que ora ou profetiza, não tendo a cabeça coberta, falta ao respeito ao 
seu senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um 
véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados 
ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu.523 

 

O segundo depoimento oral desse trabalho foi feito com duas irmãs – Ângela e Ozônia Biagi – de 91 

e 96 anos respectivamente.524 Ambas ao discorrerem sobre a vestimenta do período abordado no trabalho 

são ímpares em dizer que sempre usavam roupas discretas, principalmente nas idas à Igreja. Ângela 

afirma que ia todas as manhãs à missa da Catedral de Ribeirão Preto com sua mãe. Contudo, ela vestia 

um casaquinho próprio para a ocasião, e no ato da comunhão usava um véu na cabeça.  

FIGURA 32 – Moças usando véu, provavelmente pertencentes à alguma associação religiosa. Encontram-se 

em frente à Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto na presença de um religioso, s/d. 
 

                                                           
523 Primeira Epístola aos Coríntios 11, 14-15. Apud: PERROT, Michelle. Minha história das mulheres... Op. cit., p.56. 
524 Ângela Biagi, solteira, professora, natural de Pontal, interior de São Paulo. Ozônia Biagi, solteira, natural de 
Sertãozinho, interior de São Paulo. 
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      Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) 

 

As palavras de Michelle Perrot vêm de encontro com o assunto abordado anteriormente: 

 
 

Porque a mulher foi criada para o homem, ―a mulher deve trazer o sinal da 
submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos‖. As mulheres devem calar-se nas 
assembléias. Usar o véu ao profetizarem. Usar o véu como sinal de dependência: ―a 
mulher deve trazer sobre sua cabeça o sinal da autoridade‖. 

Depois de Paulo, os Pais da Igreja acrescentam exigências. Tertuliano, de sua 
parte, dedica dois tratados ao que se tornou uma preocupação maior da cristandade 
nascente: Le Voile dês Vierges e La Toilette dês femmes.[...] 

Assim, o véu reveste-se de significações múltiplas, religiosas e civis, para com 
Deus, e para com o homem, se representante. Ele é sinal de dependência, de pudor, de 
honra.525  
 
 

Michelle Perrot 526 salienta ainda que a questão do véu foi um ponto central nas discussões do 

Concílio Vaticano II, entre os clérigos e as religiosas, que pediam para tornar mais leves suas roupas, tão 

                                                           
525 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres... Op. cit., p.56. 
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pouco compatíveis com as exigências da vida moderna. Fiéis aos Pais da Igreja, os clérigos, eles próprios 

dispostos a se laicizar, resistiram e mantiveram a obrigação do véu, simplificando-o, no entanto.  

No entanto, cinco meses após a expedição da primeira carta do Vaticano - a respeito das formas de 

trajar das mulheres – uma outra Carta Circular foi enviada, buscando a repressão da imodéstia, abordando 

outra vez a questão da vestimenta feminina; essa Carta também orientava os pais de família sobre a 

educação de suas filhas: 

  
 

A Repressão da Immodestia‖. A todos os Ordinários Diocesanos: sobre a moda 
deshonesta no traje feminino. 

―Em virtude do supremo apostolado que, por divina autoridade, exerce na Egreja, 
o SS. Senhor nosso e papa Pio XI não tem cessado de inculcar o que diz S. Paulo, a 
saber: <Quero... as mulheres num traje decoroso, ataviando-se com pudor e modéstia, 
e... do modo que convem á mulher que professa piedade, com boas obras> (II Tim., 2,9 
e 10). 

 
Frequentes vezes tambem, dado o ensejo, o mesmo Summo Pontífice tem 

reprovado e condemnado com vehemencia a maneira deshonesta de trajar, a cada 
passo adoptado mesmo entre mulheres e donzellas catholicas, a qual não só lesa 
gravemente o decoro e ornato feminino, sinao tambem importa em funesta ruína 
temporal e, o que é peior, eterna, e bem assim na dos outros. 

Não admira, pois, si os Bispos e outros Ordinarios locaes, segundo compete a 
ministros de Christo, por todos os modos e sem discrepancia, dessem combate cada 
qual na sua diocese, a tão depravada licenciosidade e impudencia, arrostando serena e 
corajosamente as críticas e os escarneos de que, não raro, eram por este motivo objecto 
da parte de gente malevola.  

Pelo que esta Sagr. Congregação, incumbida de promover a disciplina do clero e 
do povo, ao passo que tributa a merecida approvação e elogio a mencionada vigilancia e 
acção dos sagrados Antístites, tambem os exhorta para que insistam e com redobrado 
vigor prosigam nos propositos e nas medidas tomadas, até que o pestífero mal fique 
radicalmente extirpado no seio da sociedade honesta. No intuito de que isto se execute 
mais facil e seguramente, esta Sagr. Congregação, por ordem de S. Santidade, resolveu 
estabelecer, a proposito, o que segue:  

 
1. Principalmente os parochos, em todas as occasiões, de conformidade com as 

palavras de S. Paulo, (II Tim, 4, 2) insistam, reprehendam, roguem e admoestem as 
mulheres, para que usem vestes que traduzam pudor e constituam ornamento e defeza 
da virtude, e exhortem os paes de família para que não deixem suas filhas trajar de 
modo incoveniente. 

2. Os paes lembrando da obrigação gravíssima que lhes incumbe de 
providenciarem, antes de tudo, pela educação religiosa e moral da prole, empreguem 
peculiar deligencia para que, desde os mais tenros annos, as meninas sejam 
solidamente instruídas na doutrina Christã e, tanto pela palavra como pelo exemplo, lhes 
incutam o amor às virtudes da modestia, e da castidade; a exemplo, porém, da Sagr. 

                                                                                                                                                                                            
526 Idem, p.57 
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Família, de tal forma que todos os seus membros, dentro do recinto do lar, tenham 
motivos e incentivos de estimarem e observarem o decoro. 

3. Os paes de família ainda afastem as filhas dos exercícios e dos concursos de 
gymnastica; si, porém, as filhas tiverem de tomar parte nos mesmos, cuidem para que 
usem vestes que plenamente os reclamos da decencia; nunca, porém, permittam que 
trajem de maneira inconveniente [...].527 

 

Ao estudar a moda feminina percebemos que, na maioria das vezes, a escolha da roupa era 

destinada ao seu uso em um espaço público. A natureza do espaço público influenciava a maneira como 

as pessoas usavam suas roupas, ora expressando suas identidades, ora fazendo declarações subversivas. 

No entanto, em alguns lugares as pessoas deviam apresentar-se e comportar-se de acordo com regras 

―pré-estabelecidas‖, como era o caso das Igrejas: ―os exercícios físicos, os cuidados com a vestimenta, 

entretenimento como festas e bailes, a literatura, eram controlados pela Igreja como sinal de 

regulamentação de conduta, com práticas prescritas para o cristão na sociedade‖. 528 

A Igreja se utilizou de vários meios para combater a modernidade um dos mais constantes eram os 

comunicados do papa que buscavam alertar a população a respeito dos malefícios do mundo moderno – 

na visão católica. A Encíclica do papa Pio XI, Mens Nostra529, escrita com a finalidade de promover e 

fomentar a prática dos exercícios espirituais, apontava que os grandes males da sociedade eram a falta de 

reflexão - a modernidade trouxe a velocidade, a rapidez em diversos setores -, a frivolidade contínua e 

febril, o amor à riqueza e aos prazeres, que debilitavam o coração e afastavam os homens das verdades 

eternas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
527 Boletim Diocesano do Ribeirão Preto. Anno I, número 8. Ribeirão Preto, agosto de 1930. 
528 FREITAS, Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit., p.181. 
529 “Encíclica Mens Nostra”, Pio XI. Publicada nos números de 3 a 6 do Boletim Diocesano de 1930. Apud: FREITAS, 
Nainôra Maria Barbosa de. A criação da diocese de Ribeirão... Op. cit., p.181. 
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Considerações Finais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[...] Foram tantas as que caíram sem socorro 

e agora lembro (sem rancor!) que também a Igreja não 
foi solidária com a mulher [...] 

Não perder a doçura nem o humor e se falei 
de Igreja devo falar em Jesus que em toda a sua vida e 
mesmo depois dessa vida terrestre foi quem defendeu 
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a mulher. A começar por aquela pecadora que lhe 
lavou os pés e os enxugou com os longos cabelos. E a 
quem esse Jesus apareceu pela primeira vez depois 
da Ressurreição? Segundo o Evangelho de São 
Matheus, foi para duas mulheres que Ele se mostrou 
na madrugada gloriosa, Maria Magdalena e a outra 
Maria, mãe de Tiago, foi para ambas que Ele abriu os 
braços, Salve! 

 
(Lygia Fagundes Telles. História das Mulheres no Brasil) 

Através das variadas pesquisas a respeito da moda feminina percebemos que cada vez mais a moda 

se consolida como fonte de referência e sentido para os indivíduos. Trata-se, contudo, de um processo 

histórico que se desenvolve a partir do diálogo que ela trava com a modernidade.  

A Belle Époque foi um período pautado por diversas transformações no âmbito social, cotidiano e 

cultural. Essas mudanças ocorreram no universo público e privado e contribuíram para a modificação da 

dinâmica societária, através da inserção de novos hábitos e costumes. Tais modificações foram possíveis 

em função do desejo dos administradores e intelectuais de ―fazer parte‖ do mundo moderno e civilizado. 

Neste ambiente em efervescente transformação, a moda ganhava cada vez mais espaço, pois 

permitia ao sujeito constituir grupos, sobressair-se em meio à multidão, transmitir e/ou desfrutar de certas 

regalias. Os indivíduos buscavam se posicionar diante dessa nova realidade.  

A moda feminina acaba se aglutinando à esta ―boa sociedade‖, modificando-se juntamente com o 

refinamento dos modos e a europeização da vida social. Passando a ser um símbolo de classe e essencial 

para a definição da mesma.  

Sendo assim, a moda passa a ser um aspecto distintivo pelo qual pessoas pertencentes à sociedade 

emergente podem demonstrar – por meio de gestos, das posturas, da higiene, dos hábitos e da moda – 

que alcançaram o estágio da civilização.  

As mulheres do período abordado (as ―de família‖) vivenciaram tais mudanças, no entanto: 

 
 

A conciliação entre arcaico e moderno no trato feminino era resolvida por meio da 
distinção entre espaço público e privado. Identificava-se com a imagem da santa 
aquelas que viviam renegadas no universo do lar e apegadas ao mundo caridoso e 
religioso. O oposto da santa era a Eva meretriz, que habitava o espaço público e que 
representava a luxúria, a vaidade, o modismo e a profanação do sagrado através de 
atitudes consideradas transgressoras. Contudo, as mulheres tidas como meretrizes e/ ou 
subversivas não foram aceitas a andarem livremente nos espaços sociais a qualquer 
momento, pois deviam atentar para as ordens políticas e religiosas que restringiam seus 
movimentos pelo cenário urbano.530 

                                                           
530 FRANÇA, Jorge Luis de. Meretrizes na Belle Époque do café... Op. cit., p. 72. 
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As mulheres burguesas deveriam ser exemplos de conduta e recato, um exemplo para as ―mulheres 

da vida‖. A circulação dessas mulheres causava indignação e era reportada nos jornais da época, assim 

como o exemplo a seguir: 

 
 
 
 
 
 

PELOS BONS COSTUMES 
 

A propósito de uma reclamação que ha dias fizemos por esta folha em que 
envolviamos o nome de algumas mulheres de vida fácil, residentes á Rua Americo 
Brasiliense, em frente á Cathedral, o sr. Francisco Orlando, estabelecido à rua José 
Bonifácio, veio dizernos que nas proximidades de sua residência habitam algumas 
decahidas que não guardam o recato exigido pela moralidade publica. 

Por muito que deploremos a sorte dessas infelizes e sem o proposito de lhes 
mover a mais leve perseguição, não podemos deixar de chamar para este e para outros 
casos semelhantes a attenção da digna auctoridade policial, a fim de que a corrupção e 
os maus costumes fiquem adstrictos ao circulo minimo em que podem ser tolerados.531 

 

A presença dessas mulheres no quadrilátero central, principalmente em frente à Catedral 

Metropolitana de Ribeirão Preto era o fim! Como elas poderiam se expor de tal forma, justamente em frente 

ao símbolo máximo do catolicismo – a Igreja? Obviamente, porque não ―guardavam o recato exigido pela 

moralidade pública‖. 

Já notamos que a escolha da roupa tinha um propósito, se destinava ao seu uso em um determinado 

espaço público, como bailes, festas, jantares, passeios durante o dia e à Igreja. Nesses espaços, as 

mulheres seriam vistas, observadas, atrairiam os olhares e as atenções. Por conta disso, as roupas se 

distinguiam de acordo com o espaço a ser freqüentado. Na Igreja, por exemplo, teriam que se vestir com 

recato e agir conforme os preceitos cristãos. 

Os Boletins Diocesanos, as Atas das reuniões das associações religiosas e os depoimentos orais 

nos enveredaram por um caminho um pouco diferente. Sim, a moda esteve presente no cotidiano das 

mulheres ribeirãopretanas, porém, não foi aceita livremente. A Igreja apresentou-se como um obstáculo 

para a não difusão dessas modas e hábitos entre a população. 

                                                           
531 MELLO, Rafael Cardoso. Um ―coronel de saias‖ no interior paulista... Op. cit., p.155. 
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Fica claro nesse sentido, a existência de relações entre moda e cultura, dessa forma, a moda não 

estabelece somente diferenciações simbólicas, pois por intermédios dessas, são definidas distinções 

sociais efetivas. Como bem salientou Richard Sennet: 

 
 

Na rua, por contraste, eram usados trajes que marcavam de modo reconhecível o 
lugar de que os vestia – e as roupas tinham de ser imagens corporais conhecidas e 
habituais, para que a demarcação fosse bem sucedida. A manutenção das formas 
globais da aparência do corpo, [...] não pode ser, portanto encarada como uma simples 
continuidade do passado. A tentativa visava usar imagens já aprovadas para o lugar da 
pessoa na sociedade, a fim de definir uma ordem social nas ruas.532 

 

Havia um esforço contínuo e declarado do episcopado para colocar normas nas manifestações 

religiosas, buscando zelar por uma moderação e recato, facilmente encontrados na sociedade elitista. Bem 

como havia certo rigor com relação à modéstia das roupas e nos modos femininos, quando se tratava das 

manifestações populares do culto. Os controles da moralidade constituíam um meio eficaz para a 

manutenção e garantia da ordem, já que qualquer liberalidade sexual conduziria a uma perturbação social. 

 
 
        
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
532 SENNET, Richard. O declínio do homem público... Op.cit., p.91. 
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RESUMO 
 
O trabalho aqui desenvolvido teve como objetivo compreender a relação entre a maçonaria e a introdução 
do ensino liberal em Ribeirão Preto/SP através da construção da Escola Macedo Soares (1904) e do 
Ginásio Barão do Rio Branco (1911). A partir da análise dos documentos divulgados pela loja maçônica 
Estrella D´Oeste, por ocasião de seu centenário em 1985, buscou-se demonstrar como a maçonaria 
utilizou-se do ensino liberal estrategicamente, não só para promover no município uma formação social 
voltada para os princípios republicanos e democráticos, como também visando enfraquecer o poder político 
e social da Igreja Católica na região.  
 

Palavras-chave: Educação Liberal; Maçonaria. 
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RÉSUMÉ 
 
Le présent travail développé vise à comprendre la relation entre la franc-maçonnerie et l'introduction de 
l'éducation libérale à Ribeirão Preto / SP grâce à la construction de l'école de Macedo Soares (1904) et le 
Gym Barão de Rio Branco (1911). De l'analyse des documents diffusés par la Loge maçonnique Estrella 
D'Oeste, à l'occasion de son centenaire en 1985, a cherché à démontrer comment la franc-maçonnerie a 
été utilisé l'éducation libérale de façon stratégique, non seulement pour promouvoir dans la ville une 
formation axée sur le principes républicains et des démocratiques, mais aussi d'affaiblir le pouvoir politique 
et sociale de l'Eglise catholique dans la région. 
 

Mots-clés: Liberal Education; Franc-maçonnerie. 
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O presente trabalho tem como proposta discutir o papel da maçonaria como introdutora do ensino liberal 

em Ribeirão Preto/SP e, conseqüentemente o embate entre os pensadores liberais e a Igreja Católica pelo 

controle da educação na cidade. Já que o projeto de reconstrução social, através do ideário liberal, é um 

tema de fundamental importância para a História da Educação no Brasil, por se tratar de um ideal que, em 

um momento histórico de profundas discussões a respeito da construção de um ―novo Brasil‖ colocava a 

educação em uma posição de problema social que deveria ser solucionado pelo Estado.  

Dessa forma, os pensadores que defenderam e se propuseram por em prática um modelo educacional de 

cunho liberal acabaram rivalizando com a Igreja Católica, principalmente pelo fato da instituição deter o 

monopólio da educação desde o período colonial.  

Em Ribeirão Preto, uma cidade marcadamente avançada em termos de industrialização e urbanização, em 

virtude da produção do café que atingiu o oeste paulista no final do século XIX, as iniciativas de 

modificação tanto pedagógicas quanto estruturais na educação foram caracterizadas pela crítica liberal 

frente ao ensino monopolizado pela Igreja, pela perspectiva de se ter escolas voltadas para o trabalho e 

para o desenvolvimento da cidade.   

A relação entre a educação liberal e a maçonaria, ocorreu por ocasião de um aprofundamento no estudo 

do pensamento liberal em Ribeirão Preto. Nesse momento, o que se pode diagnosticar foi que mesmo 

antes da prefeitura pensar em uma escola pública para o nível ginasial na cidade, a Maçonaria já havia se 

incumbido de estruturar uma escola para a formação laica da população: a Escola Macedo Soares (1904). 

Posteriormente, apostou na ampliação do projeto e fundou também o Ginásio Barão do Rio Branco (1911). 
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Partindo das discussões entorno da fundação dessas duas escolas o recorte temporal para o trabalho 

envolve os anos entre 1887 e 1911, início das discussões entorno de um ensino anti-jesuíta e a fundação 

da segunda escola, o Ginásio Barão do Rio Branco, respectivamente.     

O trabalho, não pretende, dentro desse recorte, atrelar esse ideário maçônico à perspectiva da Escola 

Nova. Não procurará provar que essas iniciativas de educação para o trabalho já estavam inseridas no 

movimento que defendia uma metodologia liberal para o ensino público, mas sim, demonstrar que o 

pensamento liberal em educação já rondava esses homens que já defendiam, em muitos aspectos, o 

liberalismo no Brasil.    

 Assim como aconteceu em diversas regiões do país, as discussões em torno de uma educação moderna, 

que de um lado preparasse homens para ocupar cargos políticos e que de outro educasse os futuros 

braços propulsores de uma nação moderna, passaram com grande ênfase por uma elite maçônica.    

Seria então, uma espécie de ante-sala do movimento escola novista propriamente dito. Um ideal que tinha 

na escola a perspectiva de consolidação de uma cultura e de uma identidade nacional pautada na vida 

moderna. Mais que um projeto pedagógico, a educação de cunho liberal se apresentava como motor da 

entrada do Brasil no rol dos países republicanos e democráticos.  

Por outro lado, faz parte dos objetivos da pesquisa demonstrar como se deu a oposição maçônica ao 

monopólio católico da educação. Não só pela educação em si, mas por uma oposição sistemática entre as 

duas instituições que já vinha ocorrendo desde o século XVIII.  

E, partindo desses dois vieses, pretende-se trabalhar com a idéia de que o êxito dessa educação de cunho 

liberal provém do fato dela ser condizente com o momento histórico que o país estava passando. A 

passagem do Império para a República começa a consolidar o pensamento liberal e a perspectiva de um 

país moderno, enquanto a Igreja torna-se símbolo do conservadorismo e do atraso da nação.  

 Em Ribeirão Preto, esse período ficou marcado pela abolição da escravatura, a implementação do 

trabalhador livre e a urbanização que ensejou entre a elite a necessidade de uma educação que 

proporcionasse o desenvolvimento. Era comum desde os tempos do império que os filhos dos fazendeiros 

estudassem na Europa. 

 Em fins do século XIX e início do século XX, inicia-se um movimento em favor de escolas públicas que 

formassem os cidadãos ilustres na própria cidade. Contudo, antes mesmo da movimentação política 

entorno da fundação do primeiro Ginásio Público, o atual Otoniel Mota, os maçons já estavam oferecendo 

ensino noturno para os trabalhadores e operários.  
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Para promover essa discussão, o trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro faço um breve 

levantamento das origens do liberalismo em educação em suas dimensões universais e de seu surgimento 

no Brasil. Através de uma análise comparativa, estabelecem-se as idéias absorvidas por nós e as 

particularidades desenvolvidas aqui de acordo com o momento histórico da época.   

Com isso, pretende-se demonstrar que o ideário liberal de educação apresentava-se de forma mais 

conservadora do que a forma como, a princípio, foi pensada por seus precursores na Europa e nos 

Estados Unidos. No Brasil, o ideário assumiu a função de adaptar a educação às novas forças produtivas, 

e fazer com que ela fosse o principal instrumento para produzir na população uma nova identidade 

nacional pautada na vida urbana, no estímulo ao desenvolvimento econômico e na modernidade.  

No segundo capítulo, procura-se situar a maçonaria nesse movimento de buscar uma identidade moderna 

e de fazer frente à um pensamento conservador representado pela Igreja Católica. Outrossim, é analisado 

o desenvolvimento histórico da maçonaria conjuntamente com o desenvolvimento de Ribeirão Preto 

mostrando seu posicionamento diante das questões da sociedade e a sua relação com a educação.   

Por fim, é analisado a oposição entre a Igreja Católica e a maçonaria diante do Estado moderno e da 

Proclamação da República, a expectativa depositada pelas duas instituições na educação, a primeira como 

tentativa de manter seu poder político na sociedade moderna, e a segunda como tentativa de diminuir essa 

influência através do ensino laico. Transpondo a discussão para um estudo regional, verificou-se como a 

maçonaria utilizou da estratégia do ensino laico em Ribeirão Preto corroborando uma tendência que já se 

processava em outras regiões na tentativa de combater o jesuitismo.    

Com isso, se pretendeu contribuir para o conjunto de estudos historiográficos sobre o pensamento regional 

da educação no período, particularmente no que se refere aos novos ideais liberais que estão começando 

a ser discutidos como modelo educacional propulsor da modernidade. Dentro dessa perspectiva, procurou-

se demonstrar de que forma o aparecimento das novas elites ribeirão-pretanas, representadas pela 

maçonaria, levam à necessidade de métodos educacionais diferentes que deveriam voltar-se para a 

consolidação de uma mentalidade de novo tipo, a do crescimento e da urbanização. Por outro lado, é 

demonstrado como as escolas maçônicas foram utilizadas como estratégia de retirar das mãos da Igreja 

Católica o monopólio da formação dos jovens, na tentativa de diminuir a influência de um 

conservadorismo.    
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CAPÍTULO 1 
 

O liberalismo em educação no Brasil: suas particularidades perante a Europa e os 
Estados Unidos 
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À luz dos acontecimentos europeus e norte-americanos o pensamento liberal em educação surge no 

Brasil, em meados da década de 1900, sob um enorme otimismo de que só seria possível transformar a 

sociedade colocando-a no fluxo de um desenvolvimento moderno e civilizador a partir de transformações 

ocasionadas pela educação. Somente a escola, motivada por teorias científicas e modernas, seria capaz 

de imprimir nas novas gerações valores culturais diferentes daqueles tradicionalistas e conservadores que 

se desenvolviam no país desde a colônia. Nesse sentido, a exemplo das grandes transformações que 

vinham ocorrendo nos países vistos como ―mais desenvolvidos‖, é que os chamados Pioneiros da 

Educação Nova vão tentar implantar no Brasil aquele modelo educacional que, desde as transformações 

ocasionadas pela Revolução Industrial, era proposto não só como um ensino democrático, mas como 

democratizador da sociedade. 

Entretanto, antes mesmo desses intelectuais implantarem o ensino liberal, sistematizado em métodos 

educacionais, nas reformas do ensino público dos anos 1920/30 alguns setores da sociedade já buscavam, 

desde os primeiros anos da república, lançar uma educação que incutisse nos novos cidadãos um 

pensamento mais democrático e moderno.  
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A maçonaria é, talvez, o exemplo mais evidente dessa iniciativa, não só por uma sistemática oposição à 

Igreja Católica e ao ensino religioso, como também, por sua própria formação histórica que remete aos 

primórdios do liberalismo na França a na Inglaterra.        

 No presente capítulo buscar-se-á demonstrar que os diferentes desenvolvimentos históricos das 

sociedades européias e nos Estados Unidos em face ao Brasil levaram a uma defesa da educação liberal 

também calcada em princípios bem particulares. Dessa forma, se faz mister discutir as origens do 

movimento liberal em educação tanto em suas origens européias e estadunidenses quanto em suas 

origens brasileiras para que se tenha uma melhor compreensão das particularidades desenvolvidas por 

nossos pensadores da educação e da sua contribuição para o ensino nacional. 

 
 

2.1 – As origens européias e norte-americanas 

 

As primeiras Escolas Novas – instituições propulsoras dos moldes liberais de educação – surgiram em 

alguns países da Europa após 1880, mesma época em que se avolumaram as produções científicas em 

torno da criança e do aprendizado. Menos de dez anos depois já existiam numerosos grupos de 

pensadores defensores do novo modelo pedagógico e ainda, uma entidade de caráter internacional, o 

Bureau International des Écoles Nouvelles. Assim, o movimento logo alcança toda a Europa e os Estados 

Unidos533 provocando a criação de diversas escolas experimentais onde os renovadores vão desenvolver 

suas pesquisas. 

As origens do pensamento que desdobram na construção dessas escolas de ensino liberal remetem ao 

início da era moderna. Com a ruptura do modo de produção feudal e a gestação do modo de produção 

capitalista, a burguesia, classe social em ascensão, se manifestou como classe revolucionária defendendo, 

entre outras bandeiras, a da igualdade entre os homens. Segundo seus pensadores, a natureza seria justa 

e boa, portanto, no âmbito natural a igualdade seria preservada enquanto as desigualdades seriam 

geradas artificialmente pela sociedade. Estabeleceu-se, a partir dessas idéias, uma oposição rígida ao 

modo de pensar e agir da nobreza e do clero, as novas idéias revolucionárias indicavam que os privilégios 

e riquezas das quais aqueles usufruíam não eram naturais ou divinos, mas sociais.  

Assim, configurava a injustiça que não mais poderia persistir; a sociedade precisava ser transformada em 

uma sociedade justa e igualitária baseada num contrato social em lugar do então direito natural. Do 

fundamento da igualdade entre os homens fundou-se a idéia de liberdade; sobre ela deveria postular a 

                                                           
533 Na América Latina também se observa a difusão das idéias escolanovistas, embora, não haja ainda, nessa época, 
movimentos consolidados e experimentação por via de instituições como ocorrera nos demais países.   
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reforma da sociedade de forma que não mais existissem servos, mas, sim, homens livres capazes de 

vender a sua própria força de trabalho. A tudo isso, relacionava-se diretamente como fator crucial de toda a 

ideologia burguesa, o desenvolvimento da indústria, e com ela, as novas formas de organização do 

trabalho e o aumento cada vez mais evidente do poder da burguesia na sociedade.   

Para Demerval Saviani534, quando finalmente a classe burguesa firma-se no poder a educação passa a ser 

alvo de estudos e propostas de transformação. Era necessário garantir que a sociedade se adaptasse 

completamente aos novos valores que estavam sendo implantados, acima de tudo, era cada vez mais 

importante formar os futuros trabalhadores. Nesse sentido, é que dentro dos princípios da igualdade 

formal, desenvolveu-se a pedagogia da essência535 que, com o intuito de defender a escolarização para 

todos, contribuiu para o surgimento dos Sistemas Nacionais de Ensino. Segundo Saviani: 

 
Escolarizar todos os homens significava converter servos em cidadãos, era condição de que esses cidadãos 
participassem do processo político, e, participando do processo político, eles consolidariam a ordem democrática, 
democracia burguesa, é óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era proposta como 
condição para a consolidação da ordem democrática.536 

 

 De acordo com Manuel B. Lourenço Filho537, intelectual defensor da Escola Nova no Brasil, 

anteriormente à modernização e a consolidação do capital industrial, a ação da família, da igreja e da 

comunidade próxima eram suficientes para a formação educadora; eram essas instituições e não a escola 

que produziam os valores necessários à manutenção da estrutura social. As atividades profissionais 

desenvolvidas pela maior parte da população não exigiam aprendizagem escolar, eram passadas pela 

própria família, dos pais para os filhos e assim por diante. Tudo isso começou a ser modificado 

rapidamente naqueles lugares onde mais se inovou na produção industrial. Para o autor: 

 
 A formação escolar tornou-se necessária não só a pequenos grupos de crianças e jovens, mas à maior parte. Não 
obstante, os programas, a organização e os procedimentos didáticos permaneciam os mesmos, pelo que uma 
inadequação geral começou a ser observada. Os objetivos do trabalho escolar, e não apenas suas técnicas, teriam de 
ser mudados.538  

 
Essa inadequação de que trata Lourenço Filho, corresponde à permanência pedagogia da essência (ou 

pedagogia tradicional) como método escolar. Dessa forma, permaneceram com ela os antigos valores de 

                                                           
534 SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 17ª edição – São Paulo: Cortez/ Autores Associados, 1987. 
535 A pedagogia da essência surge como desdobramento da filosofia da essência que advogava a favor da igualdade 
essencial dos homens. Da mesma forma a pedagogia da essência defende que o conhecimento deve ser passado a 
todos independente de sua condição social, note-se, no entanto, que esse modelo pedagógico é aquele que, 
posteriormente, será chamado de ensino tradicional e será profundamente criticado pela própria burguesia.        
536 Ibidem P. 44-45. 
537 LOURENÇO FILHO, Manuel B. Introdução ao Estudo da Escola Nova. São Paulo: Melhoramentos, 1963.  
538 Ibidem p.19. 
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que a escola deveria facilitar a todos certa soma de conhecimentos, considerados importantes por eles 

mesmos e não destinado aos fins sócio-econômicos almejados pela burguesia539. Outrossim, a criança 

ainda não tinha sido até aqui motivo de interesse especulativo, ou seja, não pensava-se nela no domínio 

do saber, mediante pesquisas das condições de sua adaptação social e, por isso, o ensino centrava-se na 

figura do professor, era ele quem deveria acumular e sistematizar o conhecimento que chegaria ao aluno, 

bem como decidir por sua metodologia e comportamento.  

À medida que as transformações da vida econômica proporcionaram uma maior urbanização, uma 

melhoria da comunicação e dos transportes, os Estados Nacionais se consolidaram e a educação passou a 

ser entendida, também, como uma forma de estabelecer uma cultura nacional, difundindo uma língua 

única, valores e aspirações coletivas. De acordo com Lourenço Filho, ―o ensino passa a ser visto como um 

instrumento de construção política e social. (...) a educação vinha propor-se, enfim, como problema integral 

de cultura‖. 540    

Nesse sentido é que, para os pensadores liberais da educação, a reforma escolar de nosso tempo fixa-se 

em uma dupla ordem de fundamentos: primeiro, um maior e melhor conhecimento do homem mediante o 

desenvolvimento da ciência e, conseqüentemente, de um melhor estudo do seu crescimento, 

desenvolvimento e capacidades individuais; depois, a consciência de que através da educação existem 

maiores possibilidades de integração das novas gerações em seus respectivos grupos culturais.     

O método liberal de educação, por sua vez, surge deste sentimento de que a complexidade social gerada 

pela industrialização necessitava de um aparato educacional que correspondesse ao avanço das ciências, 

ao aprimoramento do trabalho, a um novo tipo de comportamento moral da sociedade, além das novas 

necessidades políticas, nesse caso, a consolidação da democracia.  

Com a instalação de suas primeiras escolas experimentais que tentaram aplicar todo o conhecimento 

científico produzido sobre a infância e suas condições de aprendizagem passa-se a testar uma escola que 

se centrasse na criança, ou seja, diferentemente da escola tradicional em que os alunos seriam passivos 

em relação ao processo de ensino, agora, eles deveriam ser ativos de sua aprendizagem. Considerando 
                                                           
539 Anísio Teixeira também propõe em Educação no Brasil que a expansão do ensino através da escola tradicional gera 
uma grande inadequação social. Segundo ele o avanço da ciência em favor da indústria e da modernização 
revolucionou os métodos de trabalho e a vida do homem, o que gerou uma grande necessidade de escolarizar a 
sociedade de forma que fosse oferecido ao conjunto da população o treino necessário para viver e trabalhar naquele 
novo ritmo de vida. Todavia, não existia na sociedade nenhuma tradição que pudesse dar suporte para um novo modelo 
de ensino que formasse para o ofício, de forma que a nova escola – pautada pela universalidade – teve que utilizar das 
tradições e dos métodos das antigas escolas.  “Daí o seu caráter intelectual e livresco, como se a escola comum nada 
mais fosse que uma expansão da escola tradicional, uma iniciação de toda a gente à carreira das letras, de ciências ou 
de artes (...)” TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. P. 36. Configurando-
se, portanto, uma inadequação da escola diante da necessidade de formar os novos trabalhadores.        
540 LOURENÇO FILHO, Manuel B. Op. Cit. Nota 5. P.23. 
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suas habilidades individuais, e diferenças, os estudantes deveriam contribuir, inclusive para o processo de 

construção do conhecimento, e da ciência, através do desenvolvimento de pesquisas.   

Após essa movimentação inicial em que se estabelecem de forma mais concreta os ideais liberais de 

ensino, um segundo grande marco para a mudança de pensamento em relação à educação e para a 

consolidação do movimento da Escola Nova no mundo, foram os desdobramentos da Primeira Guerra 

Mundial. Nesse momento puseram-se em xeque muitos valores da sociedade e fez-se com que a 

educação fosse o principal alvo de discussões e revisões no sentido de tornar a escola capaz de provocar 

uma mudança de conduta e de mentalidade nas novas gerações. Segundo Lourenço Filho: 

 
Os efeitos do grande conflito imprimiram maior intensidade e velocidade ao processo de mudança social. Deram ao 
mundo a consciência de maior e necessária dependência entre povos e nações e, sobretudo, que seria necessário rever 
os princípios da educação e suas instituições, para que estas, difundindo-se, visassem à preservação da paz.541 

    

Inicia-se, assim, um momento de extremo entusiasmo com relação à educação. Pensava-se que uma 

revisão de seus métodos seria capaz de fazer dela um importante instrumento de ação social. Com isso, a 

educação liberal entra em um novo momento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o de pensar 

uma escola não somente centrada na criança, mas também na sua comunidade, já que se percebia que a 

evolução dos alunos não se dava no vazio, mas, dependia das condições do ambiente em que viviam e da 

vida social de cada localidade.  

Todavia, esse desenvolvimento não foi homogêneo, apesar de boa parte dos países europeus e dos 

Estados Unidos terem apresentado movimentos em favor do ensino liberal e de terem contribuído com 

suas pesquisas em escolas experimentais, as escolas se diferenciavam em alguns pontos, dependendo do 

―cientista‖ que a desenvolvia. Contudo, os métodos principais eram gerais (estabelecidos pelo Bureau 

International des Écoles Nouvelles) como, por exemplo, a reunião de grupos reduzidos de dez a quinze 

alunos para serem direcionados por um professor – quem lhes passaria os valores morais e éticos – a 

valorização dos trabalhos manuais, do ensino prático, da organização democrática (sobretudo com a 

participação dos estudantes), dentre outros542.    

Entretanto, estudar separadamente essas iniciativas e modelos de escolas seria trabalho para outro 

estudo; aqui o foco se restringirá a como esse pensamento chega e se desenvolve no Brasil nos primeiros 

anos da República. 

 
 

                                                           
541 Ibidem. P.25 (grifos do autor). 
542 Ibidem.  
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2.2 – As bases do liberalismo educacional no Brasil 

A introdução dos ideais liberais de educação no Brasil coincide com o ápice do desenvolvimento das 

escolas experimentais da Escola Nova na Europa e nos Estados Unidos. Em meio à efervescência 

republicana e as recentes modificações sócio-econômicas marcadas pelo desenvolvimento da indústria, 

abolição do regime de escravidão, organização do trabalho livre e forte política imigratória, os ideais de 

uma escola democratizante vão crescendo conjuntamente com o sentimento de que o Brasil deveria 

superar seu passado colonial e se colocar no rumo da modernização. 

É certo, no entanto, que esse primeiro surto de modernização não foi o bastante para determinar uma 

vigorosa transformação de estrutura econômica e introduzir um ritmo novo de vida. Por muitos anos, o 

Brasil ainda continuaria à mercê dos interesses das oligarquias agrárias, devido, não só, à sua importância 

econômica para o país, como também, às tradições e à cultura que estes representavam na sociedade 

brasileira.  Contudo, o início da república, no campo político, e da industrialização, no setor econômico, já 

indicavam para uma crescente urbanização, para consumo interno de produtos manufaturados e para uma 

mudança de mentalidade em relação à constituição da sociedade e, conseqüentemente em relação à 

educação.  

A sucessão rápida desses fatores e a intensidade de suas repercussões sobre os centros urbanos do país, 

fizeram com que se desenvolvessem, nesse primeiro período republicano, alguns movimentos sociais 

comprometidos com diferentes tipos de sociedade e de pensamento ideológico. Entretanto, quando o 

sistema desenvolvido começa a entrar em crise, posto que, a Constituição de 1891, de base liberal, não foi 

capaz de resolver os problemas da ruptura com o sistema político do Império, os movimentos sociais 

passam a polarizar posicionando-se ou a favor do sistema agrário-exportador, ou a favor da consolidação 

do sistema urbano-industrial. 543  

A partir de então, o tema da educação entra na pauta daqueles que almejavam uma definitiva mudança 

social, além de se constituir em uma grande expectativa para os setores da sociedade até então 

marginalizados do sistema educacional.  Segundo Paulo Ghiradelli Jr:  

 
A reorganização do estado devido ao advento da República, assim como a urbanização do país, foram fatores decisivos 

para a criação de novas necessidades para a população, o que possibilitou que a escolarização aparecesse como meta 

almejada pelas famílias que viam nas carreiras burocráticas e intelectuais um caminho mais promissor para seus 

filhos.544 

                                                           
543 CARVALHO, Maria Alice de. A República no Catete. Rio de Janeiro: Museu da República, 2001. 
544 GHIRADELLI JR, Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1992. P. 16. 
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O momento de euforia causado pela mudança do regime fez com que diversas camadas da sociedade 

atribuíssem à educação um papel fundamental para a resolução dos problemas nacionais. Assim, o tema 

ganha destaque entre as inúmeras discussões em torno do desenvolvimento nacional. Todavia, ao 

tomarem por completo o controle do Estado, as oligarquias agrárias esfriaram, em grande parte, os 

debates e as aspirações de mudança em torno da educação, na análise de Fernando de Azevedo:  

 
Com a descentralização imposta pela vitória das idéias federalistas; com a desorganização econômica resultante da 

abolição do elemento servil, e com as lutas que se seguiram para a consolidação do novo regime, transferiram ao 

primeiro plano as questões essenciais de ordem política e financeira, a educação e a cultura, que só se expandiram nas 

mais importantes regiões econômicas do país, como São Paulo, puderam seguir, sem transformações profundas, as 

linhas de seu desenvolvimento tradicional, predeterminadas na vida colonial e no regime do Império.545 

 

Dessa forma, permaneceu por toda primeira república aquele sistema livresco e humanístico tão criticado 

pelas correntes de pensamento que vão aparecendo. O positivismo conseguiu exercer alguma influência, 

principalmente, na reforma de Benjamim Constant – Ministro da Pasta da Instrução, Correios e Telégrafos 

(1890-1892) – no entanto, Azevedo indica que a descentralização e a transferência das obrigações 

educacionais para os municípios fazem com que sua reforma vá se diluindo e tomando características 

específicas nas diferentes regiões.  

No caso de Ribeirão Preto, região que se propõe estudar, a educação liberal passa a ser alvo de uma elite 

urbana que vai se fortalecendo na medida em que o trabalho escravo vai sendo substituído pela mão-de-

obra livre. A crescente urbanização e industrialização da cidade criam a necessidade de uma educação 

voltada para os diferentes ofícios o que não seria possível através do ensino tradicional ministrado por 

instituições católicas.   

Não só na cidade, como em boa parte dos centros urbanos em desenvolvimento do país essa iniciativa de 

uma educação de cunho liberal atrelou-se, a princípio, à uma elite maçônica que despontou como grande 

veículo de divulgação do pensamento ilustrado. Segundo Alexandre M. Barata: 

 
[...] entre 1870 e 1910, as lojas transformaram-se em centros de discussão e formação de consenso sobre os grandes 

temas relacionados à construção de uma nova identidade nacional. Além de se voltarem para a Questão Religiosa, os 

debates maçônicos expressavam um claro interesse em intervir na resolução dos problemas nacionais, especialmente a 

‗questão servil‘ e a idéia de República.546      

 

                                                           
545 AZEVEDO, Fernando de. A transmissão da cultura. São Paulo: Melhoramentos, 1976. P. 119.  
546 BARATA, Alexandre M.. A maçonaria e a ilustração brasileira. Hist. cienc. saude-Manguinhos,  Rio de Janeiro,  v. 1,  
n. 1, Oct.  1994. P. 91. 
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O que é importante observar, contudo, é que nos centros em urbanização do páis, o tema da educação 

saiu da esfera político-administrativa ou mesmo do âmbito da Igreja Católica e se amplia para aqueles 

movimentos sociais que almejavam alguma mudança de mentalidade em relação a esse continuísmo 

gerado pela política do café-com-leite.547 Assim, dois movimentos vão marcar o debate educacional da 

Primeira República: o Entusiasmo pela Educação e o Otimismo Pedagógico. 

Segundo Jorge Nagle548 ambos os movimentos vão atribuir importância fundamental à educação para o 

processo de mudança da sociedade de forma a prepararem terreno para que educadores e intelectuais 

transformassem um programa amplo de ação social num programa restrito de formação, no qual a escola 

era vista como a arma mais eficaz para se atingir os avanços almejados. E, de fato, esses dois movimentos 

iniciaram um longo debate sobre que tipo de nação se queria fundar e que bases educacionais era preciso 

para que essa nação se realizasse. 

Os dois movimentos foram marcados por duas fases, uma de modesta infiltração de idéias e princípios, 

aproximadamente nos anos de transição do Império para a República e nos anos iniciais dessa, e outra de 

ampla e sistemática difusão do pensamento, principalmente no pós Primeira Guerra Mundial. Segundo 

Ghiradelli Jr: 

 
Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) um surto de nacionalismo e patriotismo conquistou boa parcela dos 

intelectuais para a questão do desenvolvimento do país e, principalmente, para a problemática da educação popular. 

Além disso o final dos anos 10 registrou um relativo crescimento industrial e um novo patamar de urbanização da 

sociedade brasileira. Isso significou novas pressões em favor da escolarização.549 

 

O sentimento predominante era a necessidade de superação do nosso atraso marcado por um sistema 

agrário que impedia a formação de uma sociedade mais aberta. Sobretudo, pelo analfabetismo da 

população e pelo fato de as escolas voltarem-se para uma parcela muito pequena da população impedindo 

o alargamento das elites.  

Por tudo isso, é que o movimento pautou-se pela defesa da difusão escolar e, principalmente, pela 

desanalfabetização do povo; este foi inclusive o ponto crucial dos ideais do Entusiasmo pela Educação, a 

alfabetização era um dos requisitos necessários para que as pessoas tivessem direito ao voto, dessa 

forma, alfabetizar a população significava também efetivar o regime democrático adotado.  

                                                           
547 Como ficou conhecido o rodízio de presidentes paulistas e mineiros representantes das oligarquias cafeeiras e 
leiteras. 
548 NAGLE, Jorge. Op. Cit. Nota 1. 
549 GHIRADELLI JR, Paulo. Op. Cit. Nota 12. P.17. 
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Segundo Nagle, o importante era tornar a população parte ativa do progresso nacional o que implicava em 

uma crítica à mentalidade formada nas escolas brasileiras, onde se ministrava um conteúdo formalista, 

livresco incapaz de transformar os homens em propulsores da riqueza nacional. Esta só se daria através 

de uma educação prática orientada, principalmente, pelas Escolas Normais e pelas Escolas Profissionais. 

Tudo isso nos mostra os reflexos que as transformações políticas, econômicas e sociais da época 

exerceram sobre essa corrente. Para o autor:  

 
De um lado, tais idéias expressam as concomitantes educacionais do recente desenvolvimento da civilização urbano-

industrial; de outro, definem o descompromisso educacional para com os velhos valores políticos ligados ao 

bacharelismo e ao empreguismo público. Enfim, fornecem muitos indícios das repercussões e exigências da sociedade 

capitalista em desenvolvimento, no terreno da escolarização.550 

 

Em oposição ao Entusiasmo pela Educação, o Otimismo Pedagógico consolidou a defesa do liberalismo 

em educação nos anos 1920 e 1930. Criticava o projeto de disseminação da escola, defendia, ao invés 

disso, uma otimização do ensino e uma melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar.  

A principal expressão desse movimento foi o movimento da Escola Nova que, segundo Ghiradelli Jr., nesse 

momento de pós Primeira Guerra Mundial, desembarcava com toda a força no Brasil, ganhando adeptos 

nas gerações de intelectuais jovens que se preocupavam com os problemas educacionais.  

 
 

2.3 – As particularidades do liberalismo em educação no Brasil diante dos movimentos europeus e 
estadunidense.   
 

Como se pôde observar, o movimento renovador europeu e, posteriormente, o dos Estados Unidos surgem 

da necessidade de adequar as novas gerações às mudanças de mentalidade que vinham se firmando na 

sociedade desde o sucesso da ascensão burguesa. Desde o início a idéia de uma escola que atendesse a 

evolução científica e às novas descobertas sobre a infância e o aprendizado uniu-se a um ideal liberal de 

manutenção de uma sociedade capitalista que necessitava cada vez mais se desenvolver por si mesma, 

de acordo com o movimento próprio da economia e desligada das intervenções do Estado.  

 Já no Brasil o que se percebe é a entrada desses ideais em um momento que a crise do sistema 

oligárquico mobiliza amplos setores da sociedade em favor de uma mudança política e social.  Nesse 

sentido, houve uma crença de que somente a escola seria capaz de difundir uniformemente formação e 

                                                           
550 NAGLE, Jorge. Op. Cit. Nota 1. P.112.  



 

440 

 

440 

valores, introduzindo no Brasil as modificações necessárias à modernização do país, a exemplo dos 

movimentos Entusiasmo pela Educação e, posteriormente, Otimismo Pedagógico discutidos acima.  

   O que se deve ter em mente, contudo, é que não podemos estudar o liberalismo em educação no 

Brasil exclusivamente como um desdobramento dos movimentos estadunidense e europeu. Ele é sim um 

movimento baseado não só nos ideais produzidos por intelectuais desses lugares, como também visando 

um desenvolvimento comparável ao deles, entretanto, aqui ele toma formas bastante específicas 

principalmente quanto à sua aplicação e à sua função.  

 De acordo com Lourenço Filho, em suas origens a educação liberal difunde-se através das Escolas 

Novas, instituições privadas, localizadas no campo e em regime de internato. Assim, elas tentavam 

reproduzir um meio ideal de vida e de convivência, incentivavam o desenvolvimento manual e os 

professores tinham o dever expresso de formação moral de seus alunos. Somente nos anos posteriores à 

Primeira Guerra Mundial é que alguns países, calcados pelo sentimento de que a escola seria capaz de 

produzir uma maior solidariedade e a paz entre os povos, vão começar a inserir os estudos produzidos nas 

escolas-modelo no ensino público. De acordo com o autor:  

 
Em tal fase de entusiasmo, prolongada até 1930, deu-se grande desenvolvimento aos sistemas públicos de educação 

em muitos países e, na maioria deles, introduziram-se princípios e práticas da educação renovada no ensino público. (...) 

Ao mesmo tempo mais profunda consciência passou a ser tida dos objetivos sociais da escola, impondo uma reforma 

dos sistemas de ensino tendente a solver problemas da saúde, de ajustamento à família e ao trabalho, com a criação 

correlata de instituições auxiliares da escola.551    

 

 As escolas de difusão do ensino liberail não eram idênticas, nem aplicavam as mesmas 

experiências com seus alunos, ao contrário, elas apresentaram formas bastante específicas de se 

trabalhar. No entanto, existiam algumas características gerais que foram instituídas pelo Bureau 

International des Écoles Nouvelles, e deveriam ser seguidas. Com isso, assegurava-se que o ideal liberal 

seria mantido, ao mesmo tempo em que se permitia que as escolas adequassem-se às realidades 

socioculturais dos lugares onde estavam instaladas.  

 A função da escola, nesse sentido, era de preparar os jovens para as mudanças socioeconômicas 

que vinham operando-se desde a revolução industrial. No novo modelo de sociedade instituído pela 

burguesia, era preciso transformar os cidadãos em pessoas capazes de participar das decisões políticas e 

de se especializarem para o trabalho em oposição à Escola Tradicional ministrada pela Igreja Católica.     

                                                           
551 LOURENÇO FILHO, Manuel B. Op. Cit. Nota 5. P. 26 
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 No Brasil, entretanto, pode se notar várias particularidades em relação a esses desdobramentos. 

Aqui, não existiu uma difusão de Escolas Novas propriamente ditas. O que ocorreu foi a introdução de 

alguns de seus valores em instituições de ensino filantrópicas – no caso das maçônicas – ou, 

posteriormente, nas reformas do ensino que se operaram, com a efervescência em torno da educação, nos 

Estados e no Distrito Federal.  

As finalidades da educação também foram bem específicas, pois entre nós o que se propôs foi uma 

mudança de mentalidade escolar para que se forjasse na sociedade uma mudança de valores. De forma 

artificial, se pretendeu, a partir da educação, promover não só o desenvolvimento econômico e social 

como, também, uma mudança de comportamento político e a efetivação da separação entre Estado e 

Igreja Católica.  

 Com isso, a introdução do pensamento liberal nas escolas aconteceu visando um possível 

desenvolvimento regionalizado que só observava em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, ficando 

assim, à margem do projeto estadunidense ou europeu de desenvolvimento e soberania da nação.      

Para Raquel Pereira C. Gandini, não se trata de idéias fora do lugar, mas da expressão de valores culturais 

hegemônicos da época. Os intelectuais que tentaram, instituir aqui o liberalismo político e econômico, 

fugiram do problema de sua viabilidade para procurar, ao nível do discurso, adaptar suas propostas ao 

momento histórico nacional. Para a autora os grupos que vão promover o liberalismo educacional o 

assimilam de forma acrítica o que os tornam mais conservadores,552 na medida em que nos países de 

origem ele propõe consolidar uma mudança, ao passo que no Brasil contribuíram para que os países não 

se colocassem no processo de criação do Estado, mas sim procuraram forjar um Estado comparável aos 

países vistos como desenvolvidos. 

 
A assimilação do liberalismo de forma acrítica, leva então a um reforço da estrutura à qual se superpõe. Deixa de ser 

uma filosofia crítica, como foi em países onde correspondia, como ideologia, a uma determinada realidade, para 

transformar-se em mecanismo de modernização de certos aspectos particulares da estrutura existente.553 

 

 

 

 

                                                           
552 GANDINI, Raquel Pereira C. Tecnocracia, Capitalismo e educação em Anísio Teixeira (1930-1935). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 1980.  
553 Ibidem p.50 
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O liberalismo e a maçonaria no contexto da modernização ribeirão-pretana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundado em 1856, o município de Ribeirão Preto teve sua fase de consolidação econômica em fins do 

século XIX em decorrência das atividades geradas pelo complexo cafeeiro que vinha se desenvolvendo na 

região desde a década de 1860554. Por outro lado, chega a uma primeira expansão urbana em 1887, com a 

criação do Núcleo Colonial Antônio Prado555. 

Até então, a região era formada por um pequeno povoado de criadores de gado e agricultores. Estrutura 

essa que foi sendo radicalmente modificada à medida que a cultura do café foi tomando conta da economia 

local. Segundo Luciana S. Lopes: 

 

                                                           
554 LOPES, Luciana S., Sob os Olhos de São Sebastião. A cafeicultura e as mutações da riqueza em Ribeirão Preto, 1849-1900, 
Tese de Doutorado, Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2005. 
555 MANHAS, Adriana C. B. S., Imigração, urbanização e segregação: efeitos da implantação do Núcleo Colonial Antônio 
Prado em Ribeirão Preto. In: 31º Encontro Anual da ANPOCS, 2007, Caxambu. Anais do 31. Encontro da ANPOCS, 2007 
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A chegada da cultura cafeeira provocou diversas modificações na pequena localidade, promoveu o aumento 
populacional, a chegada da ferrovia, a instalação de imigrantes e o estabelecimento de um variado setor comercial, 

assim como atraiu uma série de prestadores de serviço e profissionais liberais.556      

 

A inauguração da Ferrovia Mojiana em 1883, em função da expansão cafeeira, de fato acelerou o 

desenvolvimento urbano da cidade, a partir de então, uma série de obras de infra-estrutura passaram a 

serem observadas: ―começando pela retificação dos primeiros trechos do Ribeirão Preto entre 1883 e 

1884, permitindo a ampliação da área central com a construção de duas ruas, canalização de água em 

1897 e luz elétrica em 1899‖.557 Além disso, a criação do Núcleo Colonial Antônio Prado passa a ser outro 

marco para o início de uma crescente urbanização e diversificação da economia da cidade.  

Posto que uma crise no sistema escravocrata iniciada com a expansão industrial ameaçava o regime de 

escravidão no Brasil, os núcleos coloniais passaram a ser uma alternativa, não só para falta de braços para 

a lavoura como também para povoamento e estruturação social do país, por meio de uma classe média 

que deveria ser formada por um novo elemento nacional, que promovesse ―embranquecimento‖ da 

população brasileira: os imigrantes europeus.  

 A partir de então se observa em Ribeirão Preto uma crescente diversificação econômica, por um 

lado, e uma radical modificação urbana, por outro. Em suas pesquisas, Adriana Manhas nos mostra que 

eram várias as atividades urbanas praticadas, que não necessariamente tinham vínculo com a produção 

cafeeira. Nos primeiros anos do século XX já eram numerosos os estabelecimentos comerciais, segundo a 

autora: 

 
(...) até a década de 1920, verificou-se um número elevado de estabelecimentos comerciais de secos e molhados, 

levando a acreditar que se tratava da comercialização dos excedentes da pequena produção. Além disso, foram 

encontrados registros de pequenas indústrias alimentícias e de gêneros de primeira necessidade, sendo que algumas 

atingiam com seus produtos um mercado regional, como a cerveja produzida pela Livi & Bertoldi, fábricas de caramelo 

(para atender a produção de bebidas) e as diversas fábricas de sabão e cadeiras cujos registros foram também 

encontrados.558 

 

A diversificação econômica e o processo de urbanização também podem ser percebidos nos textos do 

Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, de 1913. Que apesar de ter sido produzido para enaltecer as 

qualidades da cidade, descreve bem as benfeitorias já alcançadas, como transcrito abaixo: 

 
Está suficiente demonstrado que esse município é o primeiro dessa primorosa região d´Oeste, dispondo de recursos 
preciosismos em pleno florescimento agrícola commercial e industrial; propriedades rurais dia a dia subindo de importância na 

                                                           
556 LOPES, Luciana S. Op. Cit. Nota 22. P. 12. 
557 MANHAS, Adriana C. B. S. Op. Cit. Nota 23. P. 10 
558 Ibidem. P.8-9. 
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escala financeira; manufacturas que se aperfeiçoam duma forma vertiginosa; fios telephonicos que se estendem facilitando as 
communicações; (...); o braço estrangeiro vindo constantemente conquistar na honrosa lucta do labor quotidiano (...); e, enfim, a 
instrucção, – o  maior elemento de civilização – dilatando luz por entre as artérias das varias classes sociaes.559       

 

Havia ainda os segmentos de serviços e manufatureiros que serviam como suporte da produção e 

circulação de mercadorias, a exemplo das oficinas de carroças, dos carros de aluguel, das olarias e 

depósitos de materiais de construção.  Além de serviços de profissionais liberais como dentistas, médicos, 

advogados, etc. que também podem ser observados nas propagandas do Almanach Ilustrado.     

  Ao passo que ia se diversificando a economia, a urbanização da cidade passou a ser reorientada 

no sentido de promover uma elitização da área central, através da construção de teatros, casarões e 

praças, ficando serviços sanitários, hospitais, cemitérios e tudo aquilo que pudesse ―enfeiar‖ a cidade a 

cargo do núcleo colonial.  O que nos aponta para um projeto concreto de desenvolvimento e modernização 

da cidade bem nos moldes que se operavam em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.  

 Foi diante desse contexto de urbanização, complexificação econômica e modernização que a 

Estrella D´Oeste, primeira loja maçônica de Ribeirão Preto, foi fundada em 20 de novembro de 1885. Nos 

documentos encontrados sobre a fundação da loja não se pôde precisar com certeza a origem sócio-

econômica desses primeiro homens que se dispuseram a se organizar sob os preceitos maçônicos, 

contudo, as biografias dos ex-Veneráveis Mestres das lojas de Ribeirão iniciados na maçonaria entre os 

anos 1893 e 1905 nos mostra que se tratava de comerciantes e profissionais liberais, entre eles muitos 

estrangeiros italianos, como se pode observar abaixo: 

 
Mário de Castro Pinto – Nascido em 1de Janeiro de 1866, Comerciante, brasileiro; Iniciado na Loja Força e Justiça de 

Ribeirão Preto em 15 de setembro de 1893 e fundador da Loja Integridade Pátria de Ribeirão em 1897; (...); Filiado na 

Estrella D‘Oeste em 23 de Setembro de 1904. (...). 

Paulo Ricci – Nascido em 2 de Maio de 1869, na Itália, comerciante; Iniciado na Loja Pátria e Família de Cravinhos em 2 

de Novembro de 1898. Filiado na Estrella D‘Oeste em 1 de Abril de 1918 (...). 

Antônio Barrachini – Nascido em 26 de Setembro de 1884 na Itália, farmacêutico; Iniciado na Loja Independência e 

Amizade em 24 de junho de 1905 e filiado à Estrella D‘Oeste por ocasião da fusão das duas lojas em 1911; (...).  

Benjamin Anderson Stauffer – Nascido em 18 de Dezembro de 1889 nos Estados Unidos, dentista, Iniciado na Estrella 

D‘Oeste em 15 de Abril de 1918. (...).  

Vicente de Bonis – Nascido em 31 de Agosto de 1856 na Itália, comerciante; Iniciado em 19 de julho de 1902 na Loja 

Homenagem a Vautier e filiado na Estrella D‘Oeste em 14 de fevereiro de 1904; (...). 

                                                           
559 NUNUES, Francisco Augusto. Ribeirão Preto Alguns dados Históricos e Geographicos. Almanach Ilustrado de 
Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. 1913. s/d. s/p.   
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Fábio de Sá Barreto – Nascido em 10 de julho de 1873, Advogado e político; Iniciado m 14 de maio de 1899 na Loja 

Integridade Pátria e Filiado na Estrella D‘Oeste em 3 de e novembro de 1919. (...).  

João Nepomuceno de Freitas – Nascido em 16 de maio de 1871, fazendeiro e comerciante; Iniciado em 15 de junho de 

1901 na Loja Luz de Brodósqui e Regularizado na Estrella D‘Oeste em 8 de outubro de 1923. (...).560  

 
Apesar de não ser possível afirmar com certeza a ligação entre o surgimento dos núcleos de colonização e 

a maçonaria em Ribeirão Preto os documentos que se tem disponível a partir de 1893 nos indicam ser 

muito provável que haja uma relação estreita entre a diversificação social causada pelos núcleos e o início 

das atividades maçônicas. Pois desde o início, a instituição voltou-se para os princípios republicanos e 

abolicionistas. Como se observa no trecho abaixo:  

    
 A fundação da Loja Maçônica Estrella D‘Oeste se deu no final do século XIX, período esse em que fervilhavam no 
cenário sócio-político do país as questões da abolição da escravatura e da luta pela República. Essas lutas foram todas 
encampadas pela Maçonaria, que tinha em seu seio vários líderes desses movimentos. Citamos aqui um trecho de 
discurso do maçon e líder republicano, Quintino Bocaiúva, onde expõe seus ideais: ―O regime do governo republicano é 
a fórmula prática da democracia. Unitário ou federal, esse regime pressupõe o governo do povo pelo povo. A soberania 
nacional como única fonte dos poderes legítimos, o sufrágio universal como o instrumento pelo qual a vontade do povo 
se pode manifestar, tais são os dois fundamentos do regime constitucional republicano, cuja síntese é universalmente 

expressa por esse glorioso lema: Liberdade, Igualdade, Fraternidade.‖561 

  
 A maçonaria ribeirão-pretana nascia então, em consonância com a ordem maçônica nacional 

representada pelo GOB (Grande Oriente do Brasil), fundado em 1822 no Rio de Janeiro. O lema da 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade nos indica não só que o liberalismo, foi, desde o princípio, o viés da 

maçonaria como também que no Brasil ela foi muito influenciada pela maçonaria francesa. O que não 

significa que em todo o território nacional se desenvolveram lojas que praticavam os ritos franceses.  

O rito maçônico é um conjunto de cerimônias e ensinamentos que podem variar de acordo com o período 

histórico, a conotação, o objetivo e temática dada pelo seu criador às reuniões. Muitos ritos existiram por 

breves períodos de tempo e foram extintos, outros se perpetuaram e difundiram-se pelo mundo, os mais 

utilizados são: o rito de York, o rito Escocês Antigo e Aceito, o rito Francês ou Moderno, o rito Schröeder, o 

rito de Memphis-Misraim.  

 No Brasil, as primeiras lojas aderiram o rito Francês ou Moderno, só alguns anos depois é que 

foram surgindo lojas que aderiram ao rito Escocês Antigo e Aceito. A diferença entre esses dois ritos é 

significativa, porém não é muito clara na literatura por se tratar de meandros secretos da maçonaria. 

Enquanto o Escocês preservou os postos filosóficos e os cultos de uma maçonaria primitiva, o Francês 

                                                           
560LOJA MAÇÔNICA ESTRELLA D`OESTE. Histórico 1885-1985 (Ribeirão Preto/SP). Multimídia AFT3 programação visual. 
Ribeirão Preto, s/d. 1 CD-ROM – Biografias.  
561 Ibidem – A Fundação P. 2  
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adota ideais mais racionais baseados inclusive no deísmo. Segundo consta nos documentos divulgados 

pelo sitio da Maçonaria Lusófona:    

 
O Rito Escocês Antigo e Aceito resolveu definitivamente o problema que tinha por objetivo conservar na Maçonaria os 

ensinamentos filosóficos que, há séculos, se agruparam em torno do pensamento primitivo e simples, em que a 

Maçonaria está estabelecida. Cada iniciação evoca a lembrança de uma religião, de uma escola, ou de alguma 

instituição da Antigüidade. Estão em primeiro lugar as doutrinas judaicas. Vêem em seguida os ensinamentos baseados 

no cristianismo e representados, sobretudo pelos Rosa-Cruz, esses audazes naturalistas que foram os pais do método 

de observação e procura da verdade, de onde saiu a ciência moderna. Portanto, as iniciações do Escocismo reportam-se 

aos Templários, esses cavaleiros hospitalares e filósofos nos quais os maçons dos Altos Graus glorificam a liberdade do 

pensamento corajosamente praticada numa época de terrorismo sacerdotal.562 

 
Enquanto o rito Francês ou Moderno: 

 
O rito, embora criado sob moldes racionais, seguia a orientação dos demais, em matéria doutrinária e filosófica, 

baseada, entretanto, na primitiva Constituição de Anderson, com tinturas deístas, mas largamente tolerante, no que 

concerne à religião. (...) Em 1872, depois de estudos iniciados em 1867, o Grande Oriente da Bélgica suprimia, de seus 

rituais, a invocação do G.'.A.'.D.'.U.'. [Grande Arquiteto do Universo] Essa resolução aboliu a invocação, mas não a 

fórmula do G.'.A.'.D.'.U.'., como freqüentemente se afirma. Era a tolerância, elevada ao máximo, que motivava o Grande 

Oriente a rejeitar qualquer afirmação dogmática, na concretização do respeito à liberdade de consciência e ao livre 

arbítrio de todos os maçons. O Grande Oriente e a Grande Loja da França, porém, doutrinariamente, continuam a 

manter a fidelidade àqueles antigos usos, relativos ao respeito à liberdade absoluta de consciência.563 

 

O fato do rito Francês ou Moderno suprimir a invocação do Grande Arquiteto do Universo – Deus, na 

concepção maçônica – de suas reuniões, gerou cisões e conflitos nas maçonarias do mundo todo. Essa 

nova forma de se comportar em relação à Deus e à ciência pode nos indicar uma maior influência do 

racionalismo nessa vertente, embora isso não seja discutido na literatura maçônica que se divulga para o 

grande público, já que se tratam de preceitos secretos.  

No Brasil, enquanto as lojas adotaram cada vez mais o rito escocês, o GOB permaneceu sob os preceitos 

do rito Francês ou Moderno gerando grandes embates e rompimentos. O fato é que tanto um rito quanto o 

outro preservam a defesa do liberalismo um de uma forma mais filosófica, resguardando todo o simbolismo 

maçônico, o outro de uma forma mais radical, chegando a não permitir os rituais que invocavam Deus.  

Desde sua origem, em 1717, na Inglaterra e, principalmente depois de sua expansão para a França por 

volta de 1725 a maçonaria dava traços da defesa do liberalismo. Ao citar Reinhart Koselleck, Alexandre M. 

                                                           
562O RITO. Disponível: site PORTAL MAÇÓNICO. URL: www.maçonaria.net. Consultado em: 23/11/2009. 
563 Ibidem  
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Barata564 defende que dentro do Estado Absoluto, as lojas maçônicas utilizavam-se do ―véu‖ do secreto 

para abrigar um poder indireto exercido pela burguesia. Em suas palavras: 

 
O secreto criava um novo gênero de comunidade, onde o ‗mistério‘ era o cimento da fraternidade e uma forma de 

educação moral, forjada no compromisso fundamental de guardar segredo. Ao rejeitar a realidade política externa, por 

considerá-la a negação da posição moral interna do mundo das lojas, a maçonaria assumia uma ação política indireta. 

Portanto a principal função do secreto era dissimular as conseqüências políticas dos procedimentos morais de oposição 

ao Estado absoluto.565    

 
No Brasil, se processaram algumas particularidades em relação a esse viés mais indireto da posição 

política assumida na França e na Inglaterra. Aqui desde o princípio as lojas maçônicas aderiram não só ao 

ideário ilustrado como também se propuseram ser o principal veículo de difusão do mesmo. Tomemos 

como exemplo o caráter nitidamente emancipacionista da maçonaria que de pronto declarou-se contra a 

metrópole e as relações coloniais. Segundo os estudos do Frei Boaventura Kloppenburg566 reunia-se na 

loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro os mais nobres nomes da política nacional que voltavam todos os 

esforços para a independência do Brasil a ponto de D. João VI lançar o seguinte alvará em 1818: 

 
Eu El Rei faço saber aos que este alvará com força de lei virem, que tendo-se verificado pelos acontecimentos que são 

bem notórios, o excesso de abuso a que tem chegado as Sociedades secretas, que, com diversos nomes de ordens ou 

associações, se tem convertido em conventiculos e conspirações contra o Estado; não sendo bastantes os meios 

correcionaes com que se tem até agora procedido segundo as leis do Reino, que prohibem qualquer sociedade, 

congregação ou associação de pessoas com alguns estatutos, sem que elas sejão primeiramente por mim autorisadas, e 

os seus estatutos approvados: e exigindo por isso, a tranqüilidade dos povos, e a segurança que lhes devo procurar e 

manter, que se evite a occasião e a causa de se precipitarem muitos vassallos, que antes podião ser úteis a si e ao 

Estado, se forem separados delles, e castigados os perversos como as suas culpas merecem; (...).567  

 

Portanto, se na Europa a maçonaria se atêm aos rituais secretos para formar uma fraternidade burguesa, 

no Brasil em momento algum a entidade escondeu sua opção pelo liberalismo e pela ilustração, utilizando 

como meta de difusão desses preceitos não só a inclusão dos maçons na política nacional como também à 

iniciação daqueles que já se destacavam na política. Isso, independentemente de cada loja adotar o rito 

francês ou o escocês.  

Segundo Alexandre M. Barata, entre 1870 e 1910 as lojas maçônicas por todo Brasil, transformaram-se em 

centros de discussão dos grandes temas relacionados à construção de uma identidade nacional, tomava-

                                                           
564 BARATA, Alexandre M. Op. Cit. Nota 14. P.78-99. 
565 Ibidem . P. 80 
566KLOPPENBURG, Boaventura. A maçonaria no Brasil – orientação para os católicos. Rio de janeiro: Editora Vozes. 
1956.  
567 Ibidem. P. 15 
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se para tanto como ponto de partida as necessidades regionais, sem deixar de estar sempre em 

consonância com as discussões proferidas tanto pelo GOB, quanto pelas entidades estaduais 

federalizadas – em São Paulo, representada pela Grande Oriente Paulista, fundada em 1893.   

 Em Ribeirão Preto podemos observar essa iniciativa de promover uma sociedade de identidade 

moderna desde 1887 quando a loja Estrella D´Oeste é reconhecida pelo GOB e imediatamente lança como 

resolução a proibição dos membros de possuírem escravos, no mesmo ano é colocada em discussão e é 

aprovada a idéia de construção da primeira escola sob os cuidados da maçonaria. Como se observa no 

documento: 

 
05/10/1887 – A loja resolve expedir prancha ao Soberano Grão Mestre Geral da Ordem, referindo-se à proposta que 

havia feito para ordenar a todos os maçons que não mais possuíssem escravos e concedendo prazo àqueles que ainda 

os tivessem, sob pena de serem expulsos da Ordem caso não obedecessem essa resolução. 

17/12/1887 – O irmão Manoel Mendez propôs que a loja fundasse e mantivesse uma escola e a idéia foi debatida e 

aprovada.568 

 

 A questão de se ter escolas amparadas pela instituição não era um fato novo no Brasil nem nos 

países de origem da maçonaria. Na França a instalação de escolas foi uma prática largamente utilizada 

para difundir os preceitos liberais e fazer frente à Igreja Católica.569Já no Brasil o engajamento educador 

da maçonaria atinge seu apogeu nos anos finais do século XIX e início do século XX. Segundo Barata, o 

compromisso da maçonaria coma educação era mais uma tarefa a ser cumprida no sentido de elevar o 

país ao nível que os países desenvolvidos estavam naquele século.  

 Observa-se que é uma mentalidade bem próxima do que defendeu Jorge Nagle ao descrever o 

Entusiasmo pela Educação. Enquanto a Igreja Católica em sua mentalidade conservadora voltava a 

educação para os filhos da elite, a maçonaria buscava ampliar o ensino através das instituições leigas 

destinadas àqueles setores populares e de prestação de serviços. Na concepção de Alexandre Barata:  

 
Tal estratégia revelava, de certa maneira, um interesse em ampliar o recrutamento de membros junto a esses setores, o 

que requeria, conseqüentemente, posicionamentos mais claros sobre os problemas da chamada questão social.570       

 

                                                           
568 LOJA MAÇÔNICA ESTRELLA D`OESTE. Op. Cit. Nota 29. A Fundação. P. 2.  
569 BARATA, Alexandre M.. Op. Cit. Nota 14.  
570 Ibidem. P. 96. 
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 Não só exatamente no sentido de desenvolvimento e modernização, mas também pela posição 

que assume de grande opositora da Igreja Católica e de sua influência na formação dos cidadãos. Caráter 

esse que fica claro ao observar os documentos da loja Estrella D´Oeste e que será tratado adiante.   
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As escolas maçônicas em Ribeirão Preto e o embate com a Igreja Católica 
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O embate entre a maçonaria e a Igreja Católica remete à 1738, duas décadas após à fundação da primeira 

loja maçônica na Inglaterra, quando o papa Clemente XII em sua carta apostólica In Eminenti  instituiu a 

primeira condenação pontifícia da maçonaria. Esta foi sendo reafirmada por diversos Papas ao longo dos 

anos.  

Primeiramente a condenação referia-se ao caráter secreto da maçonaria, com o passar do tempo, à 

medida que iam ficando mais claras as oposições filosóficas e políticas, também se aprofundavam os 

argumentos papais contra a instituição. Como podemos perceber ao comparar a carta apostólica In 

Eminenti à encíclica Humanum Gentis, de Leão XIII, escrita quase 150 anos após, em 1884.  

No primeiro documento apesar da condenação à maçonaria já ser bem radical o tema é posto mais como 

uma advertência às reuniões secretas que vinham acontecendo, do que como uma certeza da oposição. O 

perigo se fazia efetivamente pelo caráter sigiloso e o que isso poderia acarretar se realmente se 

confirmasse que os interesses daqueles grupos eram contrários à Igreja Católica. Como se pode observar 

no trecho abaixo: 

 
Elevado ao trono pontifício pela Divina Providência, temos levado todos os sentidos, e com todo o zelo de nossa 
solicitude, sobre o que pode, cerrando a porta aos erros e aos vícios, servir para conservar a integridade da religião 
ortodoxa, e banir do mundo católico o perigo das perturbações, nestes dificílimos tempos que atravessamos. Sabemos 
que por aí se desenvolvem, progredindo cada dia, certas sociedades, assembléias, reuniões, corrilhos ou conventículos, 
que se chamam vulgarmente de franco-maçons (...) nas quais se ligam homens de todas as religiões e seitas, sob 
aparência de honestidade natural, por um pacto estreito e impenetrável, conforme leis e estatutos por eles criados, 
obrigando-se debaixo de juramento e sob penas graves a ocultar por um silêncio inviolável tudo o que praticam nas 
sombras do segredo. 
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(...) Eis por que nos, ponderando os grandes males, que por via de regra resultam dessas espécies de sociedade ou 
conventículos, não somente para a tranqüilidade dos Estados temporais, mas ainda para a salvação das almas, pois de 
maneira alguma podem harmonizar-se com as leis civis e canônicas; considerando o  nosso dever de velar dia e noite, 
como servo prudente e fiel, para que esse gênero de homens não forcem a casa, como ladrões, ou, quais raposas, não 

estraguem a vinha do Senhor, (...).571 

   
Já na encíclica Humanum Gentis, Leão XIII aprofunda-se em cada ponto do que acredita ser um perigo 

para o catolicismo no mundo. Questões como a defesa que a maçonaria fazia do progresso, da ciência, da 

liberdade de crença são postos de forma a denunciar uma espécie de formação do caos que atinge 

diretamente a moral, a família e a organização dos Estados. A clareza da oposição entre as instituições e o 

caráter conspiratório que o Papa atribui à maçonaria por sua associação com a ciência podem ser 

observadas: 

 
Ora, os frutos produzidos pela seita maçônica são perniciosos e dos mais amargos. Eis aqui, com efeito, o que resulta do 

que precedentemente indicamos, e esta conclusão nos entrega a última palavra dos desígnios dela. Trata-se, para os 

maçons — e todos os seus esforços tendem a este fim — trata-se de destruir completamente toda a disciplina religiosa e 

social que nasceu das instituições cristãs, e de substituí-la por uma nova, formada de acordo com as idéias deles, e 

cujos princípios fundamentais e leis são tirados do naturalismo. (...), o primeiro princípio dos naturalistas é que em todas 

as coisas a natureza ou a razão humana deve ser senhora e soberana. Isto posto, se se trata dos deveres para com 

Deus, ou eles fazem pouco caso deles, ou lhes alteram a essência por opiniões vagas e sentimentos errôneos. Negam 

que Deus seja o autor de qualquer revelação. Para eles, fora daquilo que a razão humana pode compreender, não há 

nem dogma religioso, nem verdade, nem mestre em cuja palavra, em nome do seu mandato oficial de ensino, se deva 

ter fé.572 

 
 E ainda sobre as conseqüências da ligação entre a maçonaria e o naturalismo: 

 
Agora, veja-se a seita dos maçons em obra nas coisas que dizem respeito à religião, principalmente onde quer que a sua 

ação pode exercer-se com liberdade mais licenciosa: e diga-se se ela não parece ter-se dado por mandato pôr em 

execução os decretos dos naturalistas. — Assim, ainda quando lhe custasse um longo e obstinado labor, propõe-se ela 

reduzir a nada, no seio da sociedade civil, o magistério e a autoridade da igreja; donde esta conseqüência que os 

maçons se aplicam a vulgarizar e pela qual não cessam de combater, a saber: que é preciso absolutamente separar a 

Igreja do Estado.573 

 

Dessa forma, identificam-se três grandes problemas entre a Igreja Católica e a maçonaria. Primeiro o 

caráter sigiloso capaz de aglomerar homens desde os mais influentes até aqueles pertencentes às classes 

médias urbanas, depois permiti-los pensar livremente de qualquer concepção religiosa, com bases no 

racionalismo. E, por fim, a defesa da liberdade religiosa dentro do Estado, ou seja, dissociado dos 

mandamentos da Igreja Católica.  
                                                           
571 KLOPPENBURG, Boaventura. Op. Cit. Nota 35. P. 324-325. 
572 Ibidem P.340-34. 
573 Ibidem. P 341-342. 
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Segundo Alexandre Barata, tendo consciência dessas oposições e com a clareza de que esse novo modo 

de pensar a sociedade colocava em risco os preceitos do catolicismo, a estratégia para a desqualificação 

da maçonaria foi utilizar-se do misticismo que envolvia os rituais para divulgar uma espécie de complô 

maçônico contra a Igreja. Para o autor: 

 
Com seus rituais clandestinos, seu cerimonial iniciático, suas hierarquias submetidas à mais rigorosa das disciplinas, a 

seita conspiradora aparece como aquela contra-Igreja, consagrada ao exclusivo serviço do mal, que os antigos tratados 

de demologia denunciam.  

Outro aspecto a ser destacado, que fica patente na narrativa mítica da conspiração, é o fato de que ela se constitui no 

principal instrumento do pensamento conservador na sua luta contra os princípios liberais.574   

 
Fato é que a maçonaria era defensora de tudo que a Igreja Católica rejeitava, o que punha em risco toda 

uma forma pensar e agir em sociedade. Travar uma oposição sistemática contra ela era dar mais um passo 

no combate aos ideais liberais e republicanos que começava a ameaçar seu poder político.  

 Segundo Patrícia Carla Martins, no século XIX, ao triunfar o Estado Republicano, o catolicismo se viu pela 

primeira vez privado de sua autoridade política e, por isso, passou a se organizar em favor do 

conservadorismo. O ultramontanismo surge então, como posição política consolidada da Igreja Católica 

contra o estabelecimento da sociedade moderna, segundo a autora: 

 
O ultramontanismo defendia a total autoridade papal no ápice da hierarquia católica, responsável pela regência da 

sociedade, representando o órgão propulsor do pensamento religioso junto à organização da cultura. Dessa forma, a 

autoridade absoluta do papa, exercida pela prática da fé e da disciplina, assumia a posição de principal governo da 

sociedade. Os ultramontanos objetivavam, com a aplicação doutrinária, se sobrepor ao Estado laico e readquirir os seus 

domínios políticos ao declarar a doutrina católica oficialmente uma doutrina política.575  

 
 A política ultramontana tomou contornos bastante específicos de um governo papal para o outro, 

não deixou, contudo, de sempre problematizar a realidade e de apresentar respostas respaldadas nos 

mandamentos católicos. Contava, para isso, como uma forte divulgação através da imprensa católica, dos 

trabalhos assistencialistas e da educação.  

 Importante, para a reflexão que aqui se desenvolve é que já na segunda metade do século XIX, 

diante da política ultramontana, os governos laicos acabaram aceitando a presença do catolicismo como 

mantenedor da ordem social. Ainda de acordo com Martins, o clero diante dessa aceitação iniciou um 

                                                           
574 BARATA, Alexandre M. Op. Cit. Nota 14. P. 87 
575 MARTINS, Patrícia Carla de Melo. Catolicismo ultramontano e o Colégio Feminino Nossa Senhora de Lourdes de 
Franca (1888-1930), Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 1998. 
P. 16 
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processo de dominação social paralelo ao domínio político laico. ―A sociedade, embora governada 

politicamente por uma organização laica, continuaria sob os auspícios da religião católica, se convertida 

pela fé e sobretudo educada nos seus valores‖.576  

  Tudo isso nos indica que, não só o liberalismo viu na Igreja um ponto de apoio num momento em 

que passou de classe em ascensão para classe consolidada no poder – e, por isso passa a reconhecer 

outros inimigos a exemplo do comunismo – como também o catolicismo foi aos poucos se moldando às 

novas formas de pensar e agir para garantir o seu poder político. 

 Para Ivan A. Manoel esta estratégia de manutenção do poder político pode ser observada no fato da Igreja 

ter mudado seu discurso em favor do conformismo dos pobres pra uma tática efetiva de amparo aos 

pobres, segundo o autor: ―a opção pelos pobres é apenas uma mudança na tática católica, permanecendo 

inalterada a sua estratégia, com o objetivo, no âmbito político, de conservar a sociedade existente‖.577 

No Brasil a ligação entre o Estado e a Igreja assumiu contornos bem particulares, aqui, a Igreja foi desde o 

início da colonização a instituição mais influente na nossa formação sócio-política. Ainda na visão de 

Manoel, no Brasil a ligação da Igreja com o Estado era ainda mais forte do que com Roma, segundo ele: 

 
Mesmo quando a Constituição de 1891 declarou a separação entre a Igreja e o Estado não significou um afastamento 

entre eles, mas apenas definiu-se a área de atuação da Igreja e estabeleceu-se a sua responsabilidade pela sua própria 

manutenção. E nem a Igreja se considerou "caçada", embora condenasse o ideário positivista e ateu da República 

brasileira.578 

  

Contudo, deve ficar claro que muita coisa mudou para a Igreja Católica depois da Proclamação da 

República, inclusive em relação à arrecadação, já que na nova condição política, o Estado de eximiu da 

responsabilidade de manter os órgãos católicos. Outrossim, inúmeros padres e bispos encamparam uma 

grande luta contra o regime republicano e seu laicismo político.  

Nesse novo contexto de exclusão da Igreja Católica do Estado, a escola adquiriu um novo valor, tornou-se 

uma das principais formas de manter a influência da instituição na sociedade. De acordo com Jamil Cury, 

mesmo que a República tenha separado Igreja Católica do Estado ela continuou a ser a religião nacional, 

portanto para os lideres católicos, ―A constituição feita como nome de Deus e ensino religioso garantido 

pela mesma, representa o retorno às fontes da Igreja e às profundas tradições nacionais‖.579 

                                                           
576 Ibidem p. 21 
577MANOEL, Ivan Aparecido. As reformas conservadoras da “nova” pedagogia católica. Dissertação de Mestrado. UFSCar, São 
Carlos, 1982. P.27 
578 Ibidem p. 38 
579 CURY, Carlos R. Jamil. Ideologia e Educação Brasileira: católicos e liberais. São Paulo: Cortez e Moraes LTDA, 1978, 
p. 53. 
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A partir dessa reflexão, torna-se possível, portanto, delimitar o embate entre a maçonaria e a Igreja católica 

no campo educacional. Ao passo que a maçonaria teve grande influência nas articulações que culminaram 

na Independência e, posteriormente, na Proclamação da República, e da mesma forma, passou a investir e 

apostar no ensino como meio de promover o desenvolvimento nacional.  

Se no discurso católico a maçonaria era fonte de todo o mal que se lançava para o mundo moderno, 

também para a maçonaria e influência católica na sociedade e o monopólio da educação eram 

contrastantes com o desenvolvimento que se queria alcançar.   

Em Ribeirão Preto, a divergência entre as duas instituições foi clara e repercutiu na maior parte das 

decisões maçônicas, inclusive com relação à instalação de escolas mantidas pela instituição. Essas 

surgiram, não só como fruto do projeto de difusão de uma ideologia liberal de educação, como também por 

uma estratégia de enfraquecimento da influência Católica na sociedade. É o que se propõe analisar 

adiante.         

 
 
4.1 – As escolas maçônicas em Ribeirão Preto: difusão do ensino liberal e combate à influência 
Católica na sociedade: 
 

 Dezessete anos se passaram entre a primeira proposta de instalação de uma escola mantida pela 

maçonaria em Ribeirão Preto e a sua inauguração. Tratava-se da escola Macedo Soares, ou Escola 

Noturna (como ficou conhecida), reinaugurada580 em 17 de maio de 1904. Os debates gerados entorno 

dessa proposta feita ainda nos primeiros meses de existência da maçonaria na cidade, só poderiam ser 

analisados através do acesso aos documentos arquivados na própria loja Estrella D`oeste, como isso não 

foi possível, o debate dos fatos far-se-ão  pela análise dos documentos de divulgação da história da loja, 

por ocasião do seu centésimo aniversário em 1985.  

 De acordo com esse documento, a proposta foi debatida algumas vezes nas reuniões da loja até 

que em 1894 começassem as arrecadações entre os irmãos para que o prédio da escola fosse construído 

na Rua do Comércio – atual Mariana Junqueira. O que se pode perceber, contudo, é que a proposta foi 

ganhando força à medida que, no cenário nacional, outras lojas maçônicas iam lançando projetos a favor 
                                                           
580 A Escola Macedo Soares já existia em Ribeirão Preto, contudo, a partir de 1902 ela se funde com a maçonaria, que 
passa a ser a mantenedora da escola: À partir de 1901 iniciam-se entre a Loja Macedo Soares e a Estrella D’Oeste as 
primeiras conversações com o intuito de se realizar uma fusão de ambas. Dentro dos objetivos desta fusão nasceu o 
compromisso assumido pela Estrella D’Oeste em fundar uma Escola sob os auspícios da Loja, a qual seria denominada 
Escola Macedo Soares. A sessão de Regularização desta fusão aconteceu no dia 20/06/1902 e, à partir daí, já 
encontramos vários sinais da mobilização da loja para realizar esse projeto, angariando doações as quais foram todas 
depositadas no Banco de Ribeirão Preto. LOJA MAÇÔNICA ESTRELLA D`OESTE. Op. Cit. Nota 29. As Escolas da Loja p. 
22. 
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do ensino. Como foi o caso do documento lançado em 1898 em São Paulo pelo irmão Pamphilo 

D‘Assumpção, renomado advogado e professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Segundo consta no 

documento da loja Estrella D´Oeste: 

 

 
 Pudemos perceber que neste período havia um movimento geral na Maçonaria com o intuito de atuar na área 

educacional. Em novembro de 1898 há a citação de um projeto do Ir∴Pamphilo D‘Assumpção para a criação de escolas 

profissionalizantes na capital ou nos municípios do Estado, sob os auspícios das lojas maçônicas locais, ou com a 

contribuição das mesmas. Esse movimento procurava fazer frente à secular oposição da Igreja Católica contra a 

Maçonaria, encontrando na educação esse baluarte.581 

 
 A partir de então, observa-se também entre a descrição dos discursos dos maçons ribeirão-

pretanos esse tom de oposição ao ensino ministrado pela Igreja Católica. Como em 1904, por ocasião de 

uma reunião que firmou o acordo entre a maçonaria e a extinta Escola Macedo Soares para o 

estabelecimento de um curso noturno em que o irmão José Moreira ao se por a disposição para lecionar no 

curso profere um discurso contra o jesuitismo, segundo consta: 

 
Em ata de 3 de março de 1904, o Ir∴ José Moreira propõe-se a dar aulas na Escola a ser criada e refere-se à  educação 

como sendo a arma para a Maçonaria defender-se do ―jesuitismo‖ pois ela proporcionaria o preparo intelectual que daria 

o equilíbrio necessário para essa luta.582 

 
 A construção de escolas não foi a única arma da maçonaria contra a Igreja Católica, percebe-se 

também, através dos documentos, uma grande iniciativa para conter a construção dos partidos católicos e 

para denunciar aos governos as investidas dos Padres contra os maçons, enfraquecendo assim a 

influência política da instituição.  

Entretanto a escola foi utilizada como estratégia principal para a diminuição da influência Católica no meio 

social, influência essa que começava através da família, mas que era continuada na formação escolar. À 

educação laica, portanto, era depositada a responsabilidade de formar cidadãos capazes de pensar 

racionalmente, sob os preceitos da ciência.     

 
Uma das grandes armas da Maçonaria nessa luta foi o investimento que realizou na área da educação. No início do 

século XX observamos um movimento geral na Maçonaria que visava a manutenção e o incentivo à criação de Escolas 

pelas Lojas. Essa idéia foi logo encampada pela Estrella D‘Oeste, onde encontramos o Venerável Francisco do 

Sacramento proferindo discurso em 1904, no qual fala sobre a importância da instrução na maçonaria e sobre o combate 

                                                           
581 Ibidem. Ibidem. 
582 Ibidem. Ibidem.  
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ao ―jesuitismo‖. Tempos depois, o Ir∴ Aristides Proença da Fonseca- da Loja Independência e Amizade, em 1907, 

realiza uma série de conferências na Estrella D‘Oeste contra a supremacia da Igreja Católica nas instituições de ensino 

do país, ocasião em que foram criadas comissões das duas Lojas para darem seus pareceres sobre as dificuldades de 

combater a Igreja Católica nessa área.583  

 
Outro fator analisado foi que a iniciativa de combater a influência Católica através da educação não se 

restringiu à construção de escolas, buscou-se da mesma forma, atrelar o poder público à essas iniciativas, 

enfraquecendo as relações entre ele a Igreja. A forma encontrada para tanto foi a utilização da influência 

política dos maçons para conseguir verbas destinadas à manutenção das escolas, o que fazia com que 

elas pudessem ser gratuitas para a população. 

A importância que a maçonaria atribuía às escolas pode ser percebida nos documentos aqui já citados. 

Mesmo quando a subvenção municipal não era possível, os irmãos uniam-se para pagar as despesas e 

manter o ensino gratuito. De acordo com o documento: ―Durante muitos anos a Escola Noturna recebeu 

subvenção da Prefeitura Municipal, a qual garantia-lhe o pagamento de seus professores‖.584 

O assunto também foi tratado nos relatos sobre a Escola Feminina, que apesar de estar fora do recorte 

aqui proposto (foi fundada em 1915) contribui para que se compreenda essa relação entre a maçonaria e o 

poder público. 

 
As Escolas nem sempre foram subvencionadas pela Prefeitura, uma vez que haviam muitas exigências para que isso 

pudesse ser obtido. Vemos em 1918 uma campanha para que se conseguisse atingir o número mínimo de 30 alunos 

para que se pudesse obter o auxílio da Prefeitura. (...) A loja lutou sempre com as dificuldades para conseguir manter as 

Escolas Noturna e Feminina, nos períodos em que não conseguiu a subvenção municipal. Nestas ocasiões sempre eram 

os Irmãos que assumiam todas as despesas, todos pagando mensalmente aquilo que era necessário.585 

 

Através da análise desse documento, não se pode precisar, contudo, a utilização de um método liberal de 

educação nessa primeira iniciativa educacional que foi a Escola Macedo Soares. O que se pode observar é 

uma tentativa de combater aquele modelo tradicional comandado pela Igreja Católica através do chamado 

ensino laico. Provavelmente essa maior compreensão entorno dos métodos liberais foram sendo 

adquiridas na medida em que a maçonaria ia investindo e se especializando na educação. Especialização 

esta, que, pode-se dizer que chegou ao seu ápice por ocasião da fundação do Ginásio Barão do Rio 

Branco.  

                                                           
583 LOJA MAÇÔNICA ESTRELLA D`OESTE. Op. Cit. Nota 29. A maçonaria e a Igreja Católica. P.77. 
584 LOJA MAÇÔNICA ESTRELLA D`OESTE. Op. Cit. Nota 29. As Escolas da Loja p. 23. 
585 Ibidem P. 25. 
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As negociações para sua fundação surgiu da necessidade de ampliar a atuação maçônica na educação e, 

de fato, foi considerado como um projeto audacioso que pudesse oferecer um ensino moderno para até 

280 alunos, equiparando-o ao Ginásio Nacional.  

 
Em 1910 a loja decide ampliar sua atuação no âmbito educacional e aprova o audacioso projeto de fundação do Ginásio 

Barão do Rio Branco.  

O referido projeto previa a compra pela loja do Colégio Furquim, de propriedade do Ir∴Aureliano Furquim Leite, e a 

equiparação deste ao Ginásio Nacional. Tudo isso foi efetuado com a aprovação da loja, que concedera ao Venerável 

Mário de Castro Pinto plenos poderes para realizar toda a negociação, da qual participaram o Ir∴Furquim Leite e o 

Ir∴Arthur Soares de Moura, responsável pela sua viabilização jurídica.586     

 
O Ginásio Nacional, antigo Colégio D. Pedro II, passou a ter essa denominação por ocasião da 

proclamação da República. Referência em ensino foi no Ginásio Nacional que os intelectuais idealizadores 

da República depositaram suas expectativas de formação dos novos cidadãos, em consonância com o 

novo espírito de modernidade que se colocava em pauta.  

Segundo Rosana Llopis, doutoranda da UFF, apesar de ter sido símbolo da monarquia o Colégio D. Pedro 

II abrigou muitos intelectuais simpáticos à República. Tornou-se, portanto, depois da proclamação, em um 

centro de difusão de uma cultura republicana, moderna. Para a autora, ―concebido como ‗colégio Padrão‘ 

exerceu o papel de verdadeira agência formadora de grande parte da elite intelectual da recém-fundada 

República”.587  

 Pode-se compreender então quão audacioso era o projeto do Ginásio Barão do Rio Branco, 

pretendeu-se, através dele, estabelecer o centro formador da intelectualidade republicana em Ribeirão 

Preto. E aí sim, pode-se verificar o início de uma compreensão liberal de educação baseada em novos 

métodos. 

 No Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, documento já mencionado no capítulo anterior, algumas 

páginas foram dedicadas a divulgar o Ginásio Barão do Rio Branco. Nelas, um texto caloroso em favor das 

aptidões humanas e algumas fotos que nos permitem comprovar a existência de elementos bem próprios 

do ensino liberal.  

                                                           
586 Ibidem P.23-24. 
587 ALVES, Rosana L. O Ginásio Nacional sob a direção de José Veríssimo Dias de Mattos. In: III Congresso Brasileiro de 
História da Educação, 2004, Curitiba. II Congresso Brasileiro de História da Educação: A Educação Escolar em Perspectiva 
Histórica. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 2004. V. III. P. 108. 
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 O texto assemelha-se muito com os discursos proferidos em favor da Escola Nova nos anos 1930 

pelos chamados Pioneiros da Educação Nova588. Após fazer uma breve reflexão sobre as mudanças 

operadas na sociedade em favor de uma civilização, coloca o conhecimento em posição de contribuir para 

a evolução humana e para o aprimoramento do trabalho. Este por sua vez é compreendido como motor da 

sociedade moderna, como pode ser observado no trecho: ―Somente o trabalho aturado por uma lei de 

transformações poderá dar vida e corpo ás grandiosas e bellas idéias das modernas sociedades‖.589  

 O aprimoramento das diferentes carreiras desenvolvidas a partir da diversificação do trabalho 

urbano só se dá, por sua vez, através do ensino e da descoberta das aptidões que a escola moderna 

proporciona: 

 
Mas, afim de que possamos, vencer todos os obstáculos e resolver todas as questões que se suscitem em qualquer 

carreira franqueada à actividade humana, é necessário que tenhamos o espírito convenientemente preparado o qual 

aliado, a uma força de vontade, e uma intelligencia por mais medíocre que seja não encontrará impossíveis levando pois, 

de vencida, resolvendo assim todas as questões por mais difficeis que ellas sejam (...).     

A mocidade pois, deve necessariamente, procurar ininterruptamente instruir-se formando e desenvolvendo os seus 

conhecimentos, cabedaes imprescindíveis para o triumpho e para o êxito em qualquer carreira ou emprehendimento.590     

  
 Para concluir, usa uma frase de efeito que diz muito sobre o peso que se atribuía à educação: 

―enfim, a instrução para o povo porque um povo instruído nunca será escravo‖. 591  

                                                           
588 Intelectuais da educação que defenderam a introdução do modelo liberal de ensino nas escolas públicas.   
589

 PALHARES, João Augusto. A Perfectibilidade Humana. Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto. 
Ribeirão Preto. 1913. s/d. s/p 
590

 Ibidem 
591

 Ibidem 
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 Nas fotos que ilustram o texto, fica clara, a utilização de alguns métodos liberais como o ensino 

das disciplinas científicas como a Física e a Química, por exemplo.  Na foto abaixo, meninos e meninas 

posam juntos como sendo o grupo de alunos de física e química da 1ª série:   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já essa 

outra retrata o interior do laboratório de física, mostrando o investimento que se fez em favor do ensino das 

ciências: 
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 E, por fim, a última foto que foi possível retirar do documento, mostra o interior da sala de aula, os 

alunos da 2ª série assistindo a uma aula de francês: 
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Com isso, pode-se afirmar que mesmo antes dos Pioneiros da Educação Nova defenderem o liberalismo 

em educação no Ensino Público, nos anos 1920 e 1930, o pensamento liberal em educação já vinha sendo 

observado em iniciativas privadas, como foi no caso de Ribeirão Preto, através da Escola Macedo Soares 

e do Ginásio Barão do Rio Branco, atreladas à maçonaria, nos anos finais do século XIX e início do século 

XX.   

 Esta utilizou-se do ensino, não só como meio de propagação de uma cultura e de uma identidade nacional 

pautada na vida moderna, mas também como uma estratégia de diminuição do poder católico na 

sociedade. Isso só foi possível, porque na passagem do Império para a República consolidou-se em 

Ribeirão Preto o pensamento liberal e a perspectiva de um país moderno, enquanto a Igreja tornou-se 

símbolo do conservadorismo e do atraso da nação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise dos documentes comemorativos do centenário da Loja Maçônica Estrella D´Oeste em 

1985 buscou-se aqui demonstrar como o pensamento maçônico em Ribeirão Preto/SP se desenvolveu e 

foi ganhando força em favor de uma educação liberal que proporcionasse ao município um 

desenvolvimento urbano e moderno. Proposta essa, que fazia coro aos princípios republicanos e 

democráticos que se colocavam e voga nos anos finais do século XIX e início do século XX e que foram 

amplamente defendidos por diversas lojas maçônicas em grande parte dos núcleos urbanos do país.     
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 Para que houvesse uma melhor compreensão de como os princípios liberais em educação foram 

pensados e difundidos no Brasil e em Ribeirão Preto, propôs-se uma reflexão a cerca das origens do 

pensamento liberal na Europa e nos Estados Unidos. Como o objetivo não era o de aprofundar na história 

do pensamento liberal, buscou-se aqui, aprofundar somente em alguns pontos que, acredita-se, terem sido 

cruciais para a introdução do pensamento no Brasil.  

Nesse sentido, foi observado que, no Brasil, o movimento liberal em prol da educação assumiu contornos 

bastante particulares, daqueles observados nos países de origem. Aqui, a difusão do ideal se deu em um 

momento que a crise do sistema oligárquico mobilizou amplos setores da sociedade em favor de uma 

mudança política e social. Infunde-se, com isso, a crença que somente a escola, seria capaz de difundir 

uniformemente formação e valores, baseados nos preceitos democráticos.  

Dessa forma, enquanto em suas origens universais a função da escola era a de preparar os jovens para as 

mudanças socioeconômicas que vinham operando-se desde a Revolução Industrial, no Brasil o que se 

defendeu foi uma mudança de mentalidade escolar para que se forjasse na sociedade uma mudança de 

comportamento em relação aos valores oligárquicos. Havendo a mudança de comportamento político, 

acreditava-se que seria possível colocar o país à altura dos países desenvolvidos do mundo.  

Tendo em mente tais prerrogativas buscou-se trabalhar com a defesa do ensino liberal pela maçonaria 

como sendo fruto de dois vieses básicos. O primeiro refere-se ao fato maçonaria ter sido desde sua 

fundação filiada aos preceitos liberais e, por isso, tê-los defendido em todos os âmbitos da sociedade.  

No Brasil, a maçonaria mostrou-se muito mais propicia à inclusão dos maçons na política e à iniciação 

daqueles que já se destacavam na política do que na Europa, onde demonstrou-se, que a instituição se 

ateve aos rituais secretos para formar uma fraternidade burguesa. Ao passo que aqui, desde o princípio, as 

lojas maçônicas aderiram não só ao ideário ilustrado como também se propuseram ser o principal veículo 

de difusão do mesmo.  

O tema da construção de uma identidade nacional moderna era comum às lojas de núcleos urbanos como 

configurou-se Ribeirão Preto, onde a urbanização e a diversificação das camadas sociais cresciam 

significativamente.  

Já o segundo viés, refere-se à oposição histórica assumida entre a instituição e a Igreja Católica. Nesse 

ínterim, buscou-se mostrar que a educação liberal também fazia parte de um projeto para esvaziar o poder 

católico de formação do caráter social, já que a Igreja detinha o monopólio da educação desde a 

colonização. 
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Para a Igreja Católica o novo contexto de dissociação do Estado ocasionado pela Proclamação da 

República, inspirava maiores cuidados. A escola adquiriu um novo valor, tornava-se uma das principais 

formas de manter a influência da instituição na formação dos valores da sociedade. Observou-se, nesse 

sentido que, mesmo que a República tenha separado Igreja Católica do Estado ela continuava a ser a 

religião nacional e buscava, através da escola, manter essa posição.  

Portanto, se de um lado a Igreja Católica via na escola uma fonte de manutenção de seu poder político na 

sociedade, diante do novo contexto político brasileiro. Por outro, a maçonaria buscava romper o 

monopólico como tática de enfraquecimento do poder político católico na nova sociedade que se buscava 

formar.  

Em Ribeirão Preto, essa estratégia fica clara quando se analisa os documentos da maçonaria sobre as 

discussões entorno da proposta de fundação do Colégio Macedo Soares. Nesse primeiro momento, o viés 

do embate direto com a Igreja Católica é mais evidente do que uma noção dos princípios liberais de 

educação propriamente ditos. 

Num segundo momento, por ocasião do objetivo de ampliação do papel educacional da maçonaria, através 

do Ginásio Barão do Rio Branco, essa noção de um método liberal torna-se mais evidente. Já que a idéia 

era fundar uma escola capaz de atender quase 300 alunos e torná-la comparável ao Ginásio Nacional que 

era tido como um ―colégio padrão‖ de onde deveria sair toda a intelectualidade republicana.  

A concepção liberal baseada em métodos também pode ser observada nas fotos de divulgação do Ginásio 

no Almanach Ilustrado de Ribeirão preto, lançado em 1913, em que turmas e laboratórios de química e 

física são retratados de forma a mostrar o cotidiano das aulas da escola.  

Com isso, chegou-se à percepção de que mesmo antes dos Pioneiros da Educação Nova defenderem o 

liberalismo em educação no Ensino Público, o pensamento liberal em educação já vinha sendo efetivado 

em iniciativas privadas, como foi no caso de Ribeirão Preto, através das escolas Macedo Soares e Ginásio 

Barão do Rio Branco, atreladas à maçonaria.   

 Não se pode dizer que essas escolas desenvolviam exatamente o que os pioneiros defendiam como 

sendo um método de ensino liberal. Mas, com certeza, os novos métodos de educação aplicados a uma 

nova noção de formação de uma identidade nacional moderna já permeavam essas iniciativas que vinham 

sendo desenvolvidas desde os anos finais do século XIX. E não a partir dos anos 1920 como costuma-se 

defender.  
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RESUMO 

O trabalho proposto visa estudar as manifestações culturais existentes no Festival de Folclore de Olímpia - 
FEFOL. Tentou-se, nesta pesquisa, compreender a presença de elementos populares como formadores de 
uma cultura que vai contra essa racionalidade, sem desconsiderar ainda, as transformações nas quais esta 
mesma cultura, as manifestações folclóricas e a própria religiosidade passam na sociedade 
contemporânea. Além disso pretende-se verificar se apesar da presença de uma nova dinâmica social que 
contempla a individualidade humana, e o fortalecimento da cultura de massa há a subordinação das 
manifestações folclóricas em relação à racionalidade e um conseqüente ―desencantamento do mundo 
contemporâneo‖, ou apenas uma transformação das manifestações culturais que não exclui a existência e 
fortalecimento deste próprio folclore. Bem como, se o individuo sente-se integrado nas manifestações 
folclóricas ou apenas contempla o Festival como elemento propiciador da cultura de massa.  
 
Palavras-chave: Manifestações culturais – FEFOL – Olímpia – Percepção social 
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Este trabalho tem como objetivo estudar o folclore na cidade de Olímpia - SP nos dia atuais. O 

objeto de pesquisa são as manifestações folclóricas decorrentes de Olímpia – SP. Alguns importantes 

fatores contribuíram para a elaboração do tema: primeiramente, nota-se uma enorme divergência teórica 

sobre o entendimento do folclore. Muitos autores trataram e ainda tratam do tema; contudo, alguns viam o 

folclore como um terreno privativo da etnografia, devendo este estar restrito apenas à literatura, à música e 

à arte popular. Posteriormente, alguns teóricos relacionaram o domínio da História ao folclore a fim de 

conservar a cultura popular. Após este domínio da História sobre o folclore, outros autores propagaram a 

idéia e o caráter sociológico do folclore; transformando-o no que se pode chamar de manifestações 

culturais. Além destas divergências, podem-se verificar também outros tipos de discordâncias teóricas, tais 

como a origem do folclore brasileiro; se há o predomínio de culturas afro, européia ou indígena.  

Aliado a esta mistura de pensamentos teóricos sobre o folclore, há também nos dias de hoje 

inúmeras pesquisas que defendem a idéia de que as crenças, mitos e demais elementos que contribuem  

para a formação destas manifestações culturais foram completamente modificados (ou até mesmo 

anulados) pela racionalidade e cientificismo presentes nas diversas sociedades contemporâneas, 

causando inclusive um desaparecimento das mesmas. 

Todavia, reduzir o ser humano à pura racionalidade é negar a sua complexidade formadora, pois 

ao mesmo tempo em que o Homem vive num mundo dotado de razão e objetividade, ele também está 

mergulhado na questão subjetiva, espiritual e existencial formadoras de sua condição.   

Os elementos racionais existem, porém não agem de forma exclusiva no pensamento do indivíduo. 

O Homem é demasiadamente complexo para aceitar este tipo de segmento em seu comportamento; há 

dualidades que ora são antagônicas e ora são complementares. 

Tenta-se compreender a presença de elementos populares como formadores de uma cultura que 

vai contra essa racionalidade, sem desconsiderar ainda, as transformações nas quais esta cultura, as 

manifestações folclóricas e a própria religiosidade passam na sociedade contemporânea. É necessário 

aqui deixar claro que esta pesquisa é um recorte referente a uma determinada localidade, sem que isto 

interfira nos estudos folclóricos de outras regiões, ao contrário, acredita-se que o estudo regional seja 

enriquecedor para o entendimento do folclore como um todo. Para a escolha da cidade de Olímpia utilizou-

se como critério o grau de incidência folclórica.  

Este estudo visa tentar responder a seguinte pergunta: apesar da presença de uma nova dinâmica 

social que contempla a individualidade humana e o fortalecimento da cultura de massa, há a subordinação 

das manifestações folclóricas em relação à racionalidade e um conseqüente ―desencantamento do mundo 
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contemporâneo‖, ou apenas uma transformação das manifestações culturais que não exclui a existência e 

fortalecimento deste próprio folclore? Ainda, qual a percepção popular em relação às grandes festividades 

folclóricas, como a que existe em Olímpia – SP? Será que o individuo sente-se integrado nas 

manifestações folclóricas, ou apenas contempla o Festival como elemento propiciador da cultura de 

massa? A metodologia utilizada no presente trabalho procurou contemplar a percepção popular sobre o 

folclore através a aplicação de um questionário, além disso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, o uso de 

periódicos a fim de complementar a pesquisa sobre o folclore592.  

Assim sendo, no primeiro capítulo é feito uma explanação sobre a conceituação de folclore e das 

concepções sobre o que se convenciona chamar atualmente de manifestações culturais na visão de 

diversos teóricos. A partir de então, procura-se conceituar a abordagem da percepção popular, tão 

importante para a compreensão das transformações folclóricas em Olímpia. 

Num segundo momento, define-se o local de estudo: A história de Olímpia, a formação folclórica 

em Olímpia e a presença e consolidação do Festival Folclórico de Olímpia. 

No terceiro capítulo trata-se da conclusão, visando questionar a idéia de que as manifestações 

folclóricas na contemporaneidade foram absorvidas pela concepção racional encontrada na atualidade. 

Neste trabalho pretende-se evidenciar a existência de uma transformação destas manifestações folclóricas, 

contudo, o cerne da cultura popular continua presente no cotidiano da sociedade. Apesar do entendimento 

deste trabalho em que a idéia de um possível resgate total das manifestações culturais é impossível de 

acontecer – posto que as modificações no mundo contemporâneo existam – acredita-se num sincretismo 

entre os elementos culturais considerados anteriormente como tradicionais e nos ditos atuais. 

Assim, pretende-se neste trabalho identificar a partir da pesquisa de campo, afirmar a importância 

da compreensão do folclore para um melhor entendimento das próprias questões culturais na sociedade 

contemporânea. 

                                                           
592 Foram entrevistadas 99 pessoas, de ambos os sexos e pertencentes a diversas classes sociais, localizadas no 
FEFOL na última sexta-feira da realização do Festival. Quanto ao modelo de questionário aplicado, ver anexo 3, p. 45. 
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CAPÍTULO 1 

 
EMBATE TEÓRICO E A QUESTÃO DO FOLCLORE NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - O conceito de folclore 
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Para estudar o folclore, é necessário antes de tudo, defini-lo para a total compreensão do tema 

analisado.  

De acordo com Luís da Câmara Cascudo593, folclore é o patrimônio de tradições que se 

transmite oralmente e é defendido e conservado pelo costume. É um patrimônio milenar e 

contemporâneo e se integra aos hábitos grupais, domésticos e nacionais. 

Folk significa povo / nação / família e lore significa instrução / conhecimento / sabedoria. 

Portanto, folk-lore é denominado como o conhecimento e sabedoria popular.  Essa denominação foi 

criada pelo arqueólogo inglês Willian John Thoms em 22 de agosto de 1846. Em 1848 criou-se a 

Comissão Nacional de Folclore que era uma tentativa de estudo organizado do folclore brasileiro e que, 

após inúmeras transformações no decorrer do século XX, tornou-se em 1980 o Instituto Nacional de 

folclore. Em 1960, passou-se a comemorar – durante o mês de agosto – o ―mês do folclore‖, o que 

acabou por auxiliar muito em sua divulgação594. 

Para Luis Gonzaga de Mello595, há diferenças entre o conceito de Folclore e folclore: Para o 

autor, o Folclore é a própria ciência folclórica. Já o folclore é o objeto de estudo do Folclore, ou seja, o 

fato folclórico e as manifestações da cultura popular. 

O fato folclórico, para Américo Pellegrini Filho refere-se à maneira de pensar, agir e sentir de 

um povo que os membros da coletividade exprimem e identificam como próprio. Este fato folclórico é 

preservado pela tradição e pela imitação coletiva, além de ser constantemente vivido, revivido e 

ritualizado pela coletividade. 

Os elementos que constituem as manifestações folclóricas são as danças, as músicas e 

poesias populares, autos, peças populares, festas tradicionais, cortejos lúdico-religiosos, artesanato, 

vestimenta, comidas típicas, esculturas, desenhos, pinturas, mitos, contos, fábulas, lendas, modas de 

viola, provérbios, adivinhas, literatura de cordel, pasquins, trava-línguas, brinquedos e brincadeiras 

infantis, crendices e superstições infantis, dentre outros. A criação destes elementos é o meio que a 

população tem para compreender o mundo, pois é através da imaginação que o povo procura resolver 

os mistérios, temores e as dificuldades da vida. Com o conhecimento do folclore de um povo, aprende-

se parte da História deste mesmo povo. 

De acordo com os diversos teóricos acima propostos, o Folclore tem como principais 

características: 

 

                                                           
593 CASCUDO, Luís da Câmara. Folclore do Brasil. Lisboa: Ed. Fundo de cultura S.A, 1967. 
594 PELLEGRINI FILHO, Américo (org). Antologia de Folclore brasileiro. SP: Edart, 1982. 
595 MELLO, Luis Gonzaga de. Antropologia cultural: Iniciação, teoria e temas. RJ: Ed. Vozes, 1982. 
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1. Caráter coletivo: dotado de costumes e práticas grupais, nunca de um só indivíduo. Uma 

herança cultural comum a todo um grupo social; 

2. Caráter empírico: baseado na prática, na vivência e na experiência informal, interativa e 

cotidiana, portanto, desprovido de qualquer teoria explicativa; 

3. Caráter espontâneo: livre de qualquer condicionamento da cultura oficial e erudita. Não nega 

a interação entre a cultura popular e erudita, mas não permite a subordinação das manifestações 

populares pela cultura erudita; 

4. Caráter tradicional: reflete a experiência de vida de grupos e está ligado quase sempre ao 

passado, contudo, é uma manifestação dinâmica e constantemente transformada; 

5. Caráter da oralidade: a transmissão oral e a imitação são as formas mais comuns de 

conservar as manifestações folclóricas, muito embora não sejam deixadas de lado algumas 

manifestações folclóricas transmitidas pela escrita; 

6. Caráter do anonimato: diluição da autoria através da constante aceitação coletiva. 

Identificação do autor do fato folclórico é em sua maioria, impossível de ser feita; 

Alguns autores divergem as suas opiniões em relação às duas últimas características do 

folclore expostas acima. Alguns colocam como fundamental a questão da oralidade e do anonimato, 

outros relegam estes elementos a um segundo plano.  

 
 

1.2 – Divergências teóricas e a questão do folclore 
 

A seguir, denominam-se as idéias teóricas dos principais folcloristas do Brasil que, de uma 

forma ou de outra, contribuíram para a tentativa de compreender as manifestações folclóricas 

brasileiras. 

Existem alguns tipos de métodos para o estudo do folclore, são eles:  

 

1. Método sociológico: deve ser observado no meio social onde se desenvolve. O fato 

folclórico provém da sociedade, relacionando-se posteriormente com a consciência individual. 

O fato folclórico é o modo de agir, sentir e pensar de uma coletividade que deixa de ser 

individual e passa a ter aceitação do grupo social, tornando-se resultado de uma mentalidade 

geral diferentemente da individual. Este método tem forte influência dos preceitos de Durkheim. 

 

2. Método psicológico: expressa o comportamento de uma coletividade e reflete as 

reações do individuo no grupo. As modificações psicológicas emanam do meio social e atuam 

sobre consciência e mentalidade comum existente no grupo social. 
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3. Método estético: para este método, o critério estético abre perspectivas para a 

descrição das atividades psicológicas e culturais do Homem, sendo possível assim, através da 

estética, estabelecer contrastes entre a reconstrução do folclore e o método científico. 

 

No interior de cada um destes métodos, haverá divergências de abordagens teóricas para 

alguns autores:  

João Alfredo de Freitas, no auge do século XIX, pensava as influências folclóricas como a 

maior parte dos teóricos de seu tempo. Para ele, quanto menos erudito um povo, maior sua aceitação 

às crenças populares e ao imaginário. De acordo com o autor, esse imaginário adentra na memória 

coletiva e se transforma em lendas transmitidas por várias gerações. Para ele, na medida em que a 

ciência moderna surge, ela se fortalece e conseqüentemente acaba com as explicações religiosas e 

com a crença popular. O ápice da evolução para Freitas seria o fim da presença imaginativa da 

sociedade e o fortalecimento da racionalidade moderna. Ainda para o autor, o brasileiro é composto 

pela cultura indígena, africana e européia (em especial, a portuguesa): em sua visão, o indígena não 

possuía faculdade imaginativa desenvolvida a fim de ultrapassar a crença e emanar na racionalidade. 

Já os negros eram indolentes e não possuíam faculdades mentais desenvolvidas. Por fim, os 

portugueses eram considerados civilizados e, portanto, vencedores no predomínio cultural brasileiro, 

sendo os elementos culturais africanos e indígenas transformados em elementos culturais 

portugueses596. 

Porém, conforme a busca por uma identidade foi se formando na mentalidade brasileira, novas 

concepções teóricas foram formuladas, destacando gradativamente a importância cultural indígena e 

africana no Folclore brasileiro. 

Para Roger Bastide, a definição de Folclore está relacionada à Antropologia: Estudo da cultura 

popular em oposição à cultura erudita, havendo uma interação do ponto de vista histórico com um 

conjunto mais amplo. Para ele, a sociedade não é parte da cultura, mas sim, a sociedade está em 

constante dialética com a cultura (há uma polarização da sociedade e da cultura): 

 
 

As estruturas sociais se modelam conforme as normas culturais, mas a 
cultura por sua vez, não pode existir sem uma estrutura, que é um dos fatores de 
sua criação ou transformação. 597 

 

                                                           
596 Para saber mais a respeito da questão da miscigenação racial no Brasil do século XIX e XX, ver SCHWARCZ, 
Lília Moritz. O espetáculo das raças: Cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870 – 1930). SP: Cia das letras, 
2005. 
597 BASTIDE, Roger. Sociologia do Folclore brasileiro. SP: Ed. Anhambi S.A, 1959, p. 2. 
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Para Roger Bastide, a influência psicológica e culturalista são primordiais, contudo, não se 

podem esquecer as influências sociológicas e históricas a fim de fazer um estudo completo sobre as 

manifestações folclóricas. Para o autor, o folclore só é compreensível através de uma descrição 

sociológica situada no interior dos grupos. Ainda para Bastide, o Folclore brasileiro tem suas bases 

fortemente influenciadas pela cultura européia e em especial, pela cultura portuguesa (com algumas 

manifestações indígenas e africanas), pois Portugal exportou para o Brasil – quando foi descoberto – 

uma civilização em que a sociedade tradicional e cristã se misturava e formava um todo. Essa 

civilização entrou em contato com a civilização tribal existente no Brasil e com as culturas africanas, 

adquirindo assim, componentes folclóricos de origem rústica e conhecidos atualmente.  

Para o autor, o folclore vive inicialmente num plano material e posteriormente atinge a 

consciência, sentimentos e atitudes dos Homens. Ele acredita que a sociedade e a cultura – em um 

conflito dialético – formam o folclore: este folclore age conforme as condições climáticas, a geografia 

física, a memória coletiva, elementos históricos, geográficos e étnicos, fazendo com que o folclore 

desapareça, permaneça ou se modifique. Roger Bastide afirma que tudo o que altera o modo de vida 

do brasileiro ocasiona no desaparecimento ou na transformação do folclore e tudo o que recorda esse 

modo de vida proporciona a manutenção e a permanência do folclore.  

Renato Almeida adota o caráter sociológico. Contudo, para ele há fatores que separam o 

folclore da História: o tempo, em que o fato histórico é passado e  morto em oposição ao fato folclórico 

que é presente e dinâmico.  Para o autor, não se deve estudar o Folclore em si mesmo, mas sim, 

pesquisá-lo em relação à sociedade e as suas formas atuais a fim de seqüênciá-las com as 

transformações futuras. Além disso, Renato Almeida pensa não ser possível estudar o folclore através 

de fontes escritas, pois ele não é um dado histórico, mas um dado articulado no conjunto cultural 

existente. Para o autor, o Folclore se prende à Antropologia, Sociologia, História, Psicologia, Arte e 

Geografia, sem perder a sua característica.  Por fim, o autor acredita que os grupos humanos 

pertencentes ao folclore sejam dois: as classes populares das sociedades civilizadas e, nas suas 

próprias palavras, os chamados ―povos primitivos‖. 

Florestan Fernandes pensa o folclore como fonte de atualização e perpetuação de atitudes e 

estados de espíritos que garantem eficácia dos meios de controle social. Portanto, para o autor, a 

função social do folclore é o controle da sociedade e não apenas um elo entre passado e presente, ou 

ainda, uma forma de manifestação cultural despreocupada e afuncional. Muito embora Florestan 

Fernandes acredite que em momentos de crise, o folclore pode tornar-se um elo entre o passado e o 

presente, facilitando a preservação de valores sociais que não devem ser destruídos. Para o autor, a 

função do folclore como agente de controle social é importante, pois concorre para manter todo um 
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conjunto de percepções e explicações que objetivam perpetuar os valores sócio-culturais, seja esta 

uma perpetuação particular ou global de antigas formas sociais, ou ainda, da incorporação de novas 

formas sociais às antigas. Por fim, a introdução de valores sociais por um grupo da sociedade aos 

próprios sujeitos que compõem este mesmo grupo social, é uma introdução experenciada e estruturada 

sobre a interatividade entre estes sujeitos e o meio social em que eles vivem. 

Já Maria Isaura Pereira de Queiroz, assim como Florestan Fernandes, compartilha da idéia de 

que os fatos folclóricos não são exclusivos de uma única camada social (inferior ou popular), mas 

surgem de qualquer nível social. Além disso, tanto para Maria Isaura Pereira de Queiroz quanto para 

Florestan Fernandes, algumas abordagens devem ser consideradas para o estudo folclórico, são elas: 

 

1. Considerar a Sociologia é o método adequado para o estudo do fato folclórico; 

2. Descrever de maneira completa o fenômeno folclórico; 

3. Analisar a integração do fenômeno folclórico ao sistema sócio-cultural no qual o fato 

folclórico faz parte; 

4. Estudar a função social do folclore; 

5. Há ainda, mais um elemento a ser considerado na visão da autora: Considerar as 

contribuições do trabalho elaborado para o próprio fato folclórico, seja para o fato específico, seja para 

os demais fatos folclóricos. 

 

Por fim, a autora critica os estudos folclóricos que se preocupam apenas em coletar, descrever 

e classificar dados, ou ainda, descobrir a origem das manifestações folclóricas (se provém da cultura 

afro, européia ou indígena). O importante, para ela, é indagar as condições de sobrevivência ou 

anulação dos elementos folclóricos, bem como, estudar as transformações responsáveis pela 

integração e formação de um novo contexto cultural propriamente brasileiro. Assim sendo, para Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, o folclore diverge-se da cultura rústica e da cultura erudita, pois é formado 

por ambas e encontram-se elementos folclóricos ao lado de elementos não-folclóricos. Para a autora, o 

significado dos fatos folclóricos só será compreendido quando estudado mergulhado no contexto sócio-

cultural do qual faz parte. Embora a abordagem sociológica seja importante e fundamental, não se 

pode desconsiderar a presença da História, Lingüística e da Música. 

Para Basílio de Magalhães, os estudos sobre o folclore confirmam a influência exercida 

principalmente pelos negros e também pelos indígenas na formação da mentalidade brasileira. Basílio 

de Magalhães tem uma visão evolucionista dos negros brasileiros em relação aos negros norte-

americanos, sendo os primeiros menos evoluídos mentalmente do que os segundos. Para o autor, essa 
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comparação evolutiva étnica entre os países forma a sistematização do folclore no âmbito nacional e 

também internacional (MAGALHÃES apud CASCUDO, 1967).  

Para Luís da Câmara Cascudo, a universalidade dos elementos forma o cotidiano do Homem e 

seu folclore. O folclore é uma cultura popular, viva, útil, diária e natural e seus elementos são 

gradativamente substituídos por outros, mas sem acabar com as características antigas. Para o autor, 

a autenticidade do folclore está na colaboração sutil do Homem para a integração constante na 

consciência coletiva nacional. O alcance da universalidade do folclore está na sua constante repetição 

e readaptação de acordo com o ajustamento de seus elementos a cada localidade. Para Cascudo, o 

Homem nasce e vive mergulhado na cultura de sua própria família, amigos e das relações contínuas e 

íntímas de seu mundo afetuoso e esta vivência a responsável pela formação da cultura popular e por 

outro lado; há a cultura letrada, oficial, localizada e representada pela Escola e demais entidades 

eruditas que determinam o vocabulário e o exercício mental da vivência cotidiana. Contudo, folclore e 

cultura letrada são duas forças que convivem harmoniosamente na mentalidade do Homem.  

Ainda para o autor, as influências recebidas pelo folclore brasileiro são primordialmente da 

cultura africana. Cascudo aborda as danças e músicas brasileiras e constata em seus estudos que os 

elementos culturais africanos persistiram livremente através dos séculos no Brasil, mas os elementos 

indígenas foram absorvidos com o passar dos tempos pelo contato português, sem deixar elementos 

significativos nos dia de hoje. 

Por fim, para ele; os fatos folclóricos (juntamente com a mentalidade, com a percepção do 

indivíduo às manifestações folclóricas, através da tradição e da oralidade) se transformam em fatos 

coletivos.  

Para Américo Pellegrini Filho, assemelha-se às concepções de Luís da Câmara Cascudo em 

relação às mudanças que ocorreram no século XX. Para ambos, estas transformações fazem parte da 

dinâmica sócio-cultural em que o Folclore está inserido. Resta ao pesquisador verificar e vislumbrar 

como se formam as manifestações folclóricas diante de tais modificações e como elas serão durante o 

século XXI. 

Para o autor, diferentemente dos teóricos analisados acima, a oralidade e o anonimato nem 

sempre são características condicionais para a presença do fato folclórico: Pode acontecer de um fato 

passar para o uso e aceitação coletiva, fazendo com que a autoria se perca no processo de difusão, 

contudo, tanto o individual, quanto o grupo podem ter aceitação coletiva; pois a simples identificação do 

autor não tira o caráter folclórico da manifestação. Já quanto à questão da oralidade, Américo Pellegrini 

Filho a descarta como única forma de manifestação folclórica, pois a contemplação da escrita também 

faz parte da cultura popular: a exemplo da literatura de cordel, pasquins, orações escritas, dentre 

outros. Porém, o autor acrescenta como um elemento principal para a formação do folclore o caráter de 
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funcionalidade: Semelhantemente à Maria Isaura Pereira de Queiroz, Pellegrini Filho acredita que, a 

partir do momento em que a cultura se transforma, a própria função social do folclore se modifica. 

Percebe-se portanto,  a divergência dos autores quanto à questão da utilização do método 

para entendimento do Folclore, as diferenças teóricas em relação à origem e influência do folclore 

brasileiro, bem como, a utilização das características principais que compõem esse mesmo folclore. 

Além de todas essas discordâncias, uma se faz fundamental para a continuidade desta pesquisa: As 

divergências teóricas em relação às transformações folclóricas no século XX e sua insubordinação ao 

pensamento da racionalidade e desencantamento do mundo contemporâneo. Porém, para que se 

compreendam melhor estas transformações nas manifestações folclóricas, é necessário fazer uma 

pesquisa que contemple a História de Olímpia – SP, o entendimento do Festival de Folclore de Olímpia, 

bem como um estudo que abranja a percepção popular em relação ao referido Festival. 

 
 
 
 
 
 

1.3 – A questão da fenomenologia e o conceito da percepção social 
 

A Fenomenologia598 consiste numa teoria formada por Alfred Schutz, sob influências de 

Husserl e Weber. Nela se encontra a abertura aos estudos microssociológicos, a enfatização do mundo 

da vida cotidiana, as interações face-a-face, a valorização dessas interações na negociação e 

atualização das normas sociais. A Fenomenologia é entendida como um conjunto de relações 

interpessoais e de atitudes pessoais que são reproduzidas na vida cotidiana. Essa teoria propaga a 

existência de estruturas subjetivas que intervem nos atos de percepção e enfatiza que a realidade só 

tem sentido na consciência.  

Expressões como ―redução transcendental‖ e ―mundo da vida‖ e ―intersubjetividade‖ foram 

profundamente utilizados na Fenomenologia. A redução transcendental consiste na suspensão do juízo 

sobre o mundo. Ela opta pela presença da subjetividade, mas não exclui o mundo exterior. Já o mundo 

da vida consiste no mundo intersubjetivo comum a todos nós, no qual há um interesse exclusivamente 

prático e o mundo existe em cada momento da vida do sujeito, visto exatamente como na realidade 

cotidiana: ou seja, o mundo da vida é o mundo de valores e do senso-comum. Assim sendo, a  

intersubjetividade significa o envolvimento entre os sujeitos. Nesta perspectiva, a realidade só é 

entendida de acordo com os indivíduos que chegam a um entendimento comum e que colocam de lado 

                                                           
598 Ver sobre Fenomenologia, CORREIA, João Carlos. Fenomenologia e teoria dos sistemas: Reflexões sobre um encontro 
improvável. Revista Filosófica de Coimbra, n° 23, vol.12, Março de 2003. 
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as suas diferenças de experiências para considerar estas mesmas experiências como idênticas. Sendo 

necessário perceber os significados mutuamente atribuídos às ações dos indivíduos para que se 

compreenda a dinâmica social existente. O caráter individualista da Fenomenologia pode ser afirmado 

não por negar o elemento coletivo da sociedade, mas sim, por entender que o elemento coletivo é 

formado pelas ações entre os indivíduos. Na Fenomenologia, a realidade social tem um significado 

relevante para os indivíduos. Através da presença do senso-comum, os indivíduos interpretam o mundo 

experimentado como a realidade de seu cotidiano: É esta interpretação que determina o 

comportamento do indivíduo. Assim, para a Fenomenologia a compreensão é fundamental na vida 

cotidiana quando interpretamos as ações intersubjetividades presentes na realidade social. Portanto, o 

estudo da percepção é a compreensão entre a relação do sujeito e o mundo como determinantes um 

do outro. Na fenomenologia, o individuo (corpo, mente e valores) está ligado aos outros indivíduos, 

bem como, esta intersubjetividade e o mundo também estão profundamente relacionados. Quanto à 

questão do espaço599, para a Fenomenologia, ele é um conjunto dinâmico, a despeito dos homens e 

mulheres que vivenciam e buscam um significado para o espaço. É também o local onde há um elo 

afetivo entre o sujeito e o espaço, bem como entre o sujeito e os demais sujeitos no espaço em 

questão. É neste espaço que se verifica a valorização e a percepção dos indivíduos enquanto tais. 

Sob influência da Fenomenologia e do estudo das percepções sócio-espaciais, é necessário 

pesquisar, através de aplicação de questionário, o significado das manifestações fo lclóricas ocorridas 

constantemente em Olímpia pela ótica do individuo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
599 Ver sobre a questão da percepção sócio - espacial, TUAN, Yi-Fu. Geografia humanistica. In: CHRISTOFOLETTI, Antonio 
(org.) Perspectivas da geografia. SP: DIFEL, 1985. 
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CAPÍTULO 2 
 

A HISTÓRIA E O FESTIVAL FOLCLÓRICO DE OLÍMPIA – SP 
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2.1 - Aspectos históricos e geofísicos de Olímpia 
 
O município de Olímpia600 localiza-se na região Noroeste do Estado e encontra-se à 429 Km 

de São Paulo, 52 Km de São José do Rio Preto e 50 Km de Barretos. O acesso a Olímpia se dá pelas 

Rodovias Assis Chateaubriand (SP 425) e Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP 322), a cidade é 

limitada ao norte pelos municípios de Altair e Guaraci, ao sul por Tabapuã e Cajobi, a leste por Barretos 

e Severínia e a oeste por Guapiaçú e Uchoa. Localiza-se geograficamente à 20º 44' 20" S (latitude) e à 

48º 54' 43" W (longitude) e pertence á região de Barretos –SP. Olímpia tem uma área territorial de 804 

Km2, é cortado pelos rios Turvo, Cachoeirinha, Olhos D‘Água, córrego dos Pretos e córrego do 

Matadouro601.   

Ainda de acordo com os dados do IBGE602 relativos ao ano de 2004, Olímpia tem uma 

população total de 48.309 habitantes, sendo 44.945 pessoas pertencentes à zona urbana e 3.364 

pessoas, pertencentes à zona rural.. Também de acordo com o IBGE as arrecadações em 2004 foram 

na agropecuária de R$274.799,00; na indústria de R$176.125,00; nos serviços de R$236.695,00; os 

impostos arrecadados foram de R$25.273,00; o PIB foi de R$693.114,00 e a renda per capita de 

Olímpia é de R$14.559,00. Estes dados mostram que Olímpia é uma cidade, cuja economia se baseia 

primordialmente no setor agrícola, principalmente na produção de laranja e cana-de-açúcar, e a sua 

indústria está diretamente relacionada à produção de açúcar, álcool e suco de laranja. Em 1929, com a 

crise do café, Olímpia, que possuía sua base econômica fundamentada no café, passou a ter 

dificuldades. Esta crise fez com que muitos agricultores abandonassem suas terras, aumentando o 

êxodo rural consideravelmente. Sem o café, as atenções dos agricultores que continuaram no campo 

                                                           
600 Ver mapa da região de Olímpia, anexo 2, p. 44. 
601 Dados extraídos do IBGE e da Prefeitura Municipal de Olímpia – SP. 
602 Fonte: IBGE, resultado da amostra do Censo demográfico brasileiro em 2004 e de acordo com a divisão 
territorial vigente em 01/01/2001. RJ: IBGE, 2004. 
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se voltaram para a citricultura, pois esta não exigia muita mão-de-obra. Atualmente as plantações de 

laranja estão cedendo lugar para a cana-de-açúcar e álcool. 

O indígena, guarani, foi o 1º habitante da região de Olímpia603. Seu domínio se estendia entre 

o rio Mogi, rio Grande e rio Tietê e dominaram a região até cerca de 1870. O indígena abandonou a 

região após as fortes geadas e queimadas constantes na época.   Proprietários doavam terrenos em 

favor de um santo, em honra do qual se levantava uma capela, surgindo assim; vendas, casas de 

moradia e novas pessoas interessadas em adquirir terras e riquezas de maneira mais fácil. Após essa 

primeira fase de povoamento da região de Olímpia, deu-se a construção da estrada de ferro São Paulo-

Goiás, partindo de Bebedouro e posteriormente alcançando Olímpia (aumentando assim, o movimento 

comercial da cidade).                                                                                                             A criação em 

1892, do distrito de Bebedouro, retirou do Município de Espírito Santo de Barretos parte de seu 

território, Contudo, restou ainda grande parte de território a ser explorado por homens durante o século 

XIX, auxiliando consideravelmente no avanço do pioneirismo. Entretanto, com a rápida ocupação 

através do contínuo fluxo populacional em busca de terras férteis e campos vastos, começaram a 

ocorrer lutas pela posse de terras; obrigando assim, os antigos posseiros (que mantinham seus 

latifúndios abertos, não cercados, nem divididos) a demarcarem seus vastos territórios.                    

Neste tempo, chegaram a Barretos, alguns engenheiros escoceses, dentre os quais, Robert 

John Reid e William Leatherbarrow; cabendo a eles a tarefa de dividir a fazenda Olhos D' Água. 

Contudo, os inúmeros interesses em jogo e a extensa área a demarcar contribuíram para que o término 

da divisão se verificasse em 1904. Além disso; problemas tais como a dificuldade no abastecimento e 

comércio de produtos agrícolas e pecuários, os efeitos das moléstias tropicais, bem como, a 

insalubridade e os desconhecimentos dos princípios mais elementares da higiene; fizeram com que a 

ocupação territorial fosse desordenada e gradativa. A fim de desenvolver um pequeno núcleo urbano, 

em 2 de março de 1903 foi feita a doação de 100 alqueires de terras para a constituição do Patrimônio 

de São João Batista dos Olhos D‘Água. O nome inicial dado à Olímpia foi Sertão dos Olhos D‘Água 

devido ao grande número de nascentes encontradas em seu território.   

O distrito, com nome de Vila Olímpia, foi criado em 18 de dezembro de 1906, sendo a sede 

distrital elevada á categoria de vila no mesmo ano.  Antônio Olímpio Rodrigues Vieira,  um político 

influente em Barretos, ao criar o distrito, deu o nome de vila Olímpia ao distrito, em homenagem à 

Maria Olímpia, sua única filha. A partir de então, a criação do município e da comarca de Olímpia se 

deu em 1917 e 1919, respectivamente. 

                                                           
603 Acerca de mais elementos históricos sobre a cidade de Olímpia, ver: MARANGONI, José Maria de Jesus. Olímpia 
– cidade menina-moça. Vol. 1 e Vol. 2, Olímpia: Centrograf, 2001 e 2003. 
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O Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL) originou-se na década de 60 e tem como principal 

organizador o professor chamado José Sant‘anna. Naquela época, o professor e seus alunos 

organizavam as manifestações folclóricas da cidade em um pequeno espaço físico (Colégio Olímpia), 

mas com o tempo estas manifestações foram se expandindo para outras escolas e estabelecimentos 

comerciais da cidade, até chegar a Praça da Matriz de São João Batista, e se transformar propriamente 

no festival. O crescente êxito do evento e o espaço cada vez menor disponível na referida praça 

fizeram com que houvesse a necessidade de construir uma sede própria: a Praça das Atividades 

Folclóricas, hoje, o festival (que em suas etapas iniciais privilegiava o folclore local e regional) é 

reconhecido como o maior do Brasil por preservar e celebrar a cultura brasileira reunindo grupos 

folclóricos e parafolclóricos provenientes de diversos pontos do país em meio a outras atividades 

paralelas. Na programação dos festivais, constam, além de danças e folguedos folclóricos: cursos, 

palestras e seminários sobre folclore; gincana e oficina de brinquedos tradicionais infantis; exposições 

de peças artesanais; campeonato de truco e de malha; festival da seresta; culinária brasileira; 

espetáculo pirotécnico; feiras e eventos; desfiles de grupos folclóricos e parafolclóricos. 

Os objetivos do festival são, dentre outros: difundir o folclore, contribuindo para a sua 

preservação, celebrar o mês do folclore, estimular e cultivar a atividade de grupos folclóricos de vários 

pontos do país e proporcionar oportunidades para o estudo e a apreciação de fatos folclóricos. Este 

evento conta com cerca de duzentas mil pessoas, advindas de diversas partes do Brasil e do exterior, 

além de turistas, estudantes, pesquisadores e estudiosos do assunto.  

Constata-se a ampla divulgação atribuída ao Festival de Folclore em Olímpia. Além disso, 

percebe-se também a influência do Festival como atividade turística para complementar fortemente a 

economia de Olímpia, pois a presença de mais que o triplo de sua população total na época do 

Festival, gera uma rentabilidade econômica considerável para a cidade. É inegável o elo existente entre 

a cultura e a economia no caso do folclore em Olímpia, mas não se pode reduzir estas manifestações 

populares à mera atividade turística e financeira, deve-se ampliar as visões e tentar compreender a 

percepção popular em relação às atividades folclóricas. Para isso se fez necessário aplicar 

questionários aos participantes das manifestações, bem como, à população que apenas contempla o 

Festival. 

  
 

2.2 – A percepção popular e a compreensão dos dados 
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Para uma melhor compreensão da percepção popular diante das manifestações folclóricas 

ocorridas em Olímpia604. Consideraram-se os seguintes aspectos para a aplicação do questionário: 

 

1. A cidade de origem do indivíduo: esta é uma pergunta importante, pois demonstra se o 

sujeito social está inserido diretamente na cultura popular da cidade, ou se é apenas um visitante; 

2. Se o indivíduo faz parte de algum dos grupos folclóricos / manifestações folclóricas ou 

apenas contempla o Festival: procura-se, com esta questão, entender o elo do sujeito social com o 

Festival; 

3. Qual a freqüência com que vai ao Festival (seja como membro de algum grupo folclórico 

participante, seja como visitante): essa pergunta é fundamental para entender qual a intensidade e 

participação real do individuo ao Festival, seja como partícipe constante ou esporádico das 

manifestações culturais de Olímpia; 

4. O que atrai o indivíduo às manifestações folclóricas: para os indivíduos que fazem parte de 

algum grupo folclórico, convém saber qual o elemento folclórico do qual o sujeito social se insere e para 

os indivíduos que apenas assistem o Festival, convém saber qual dos elementos folclóricos agrada 

mais os mesmos; 

5. O que pensa sobre a (des)valorização do folclore da sua região: saber o que o individuo 

pensa a respeito do folclore de sua região (se ele é ou não valorizado), auxilia ainda mais na 

compreensão que este individuo tem do espaço físico em que vive e a relação deste espaço com o 

folclore; 

6. A idade do indivíduo: é importante saber se o individuo manifesta interesse pela cultura 

popular desde cedo ou não; 

7. O sexo do individuo; 

A preocupação em registrar as impressões populares diante das manifestações folclóricas; se 

forem participes ou não das mesmas, se freqüentam constantemente o Festival, se valorizam o folclore 

de sua região ou não, dentre outros; auxiliam na aproximação da finalidade deste trabalho: Apesar da 

presença de uma nova dinâmica social que contempla a individualidade humana, e o fortalecimento da 

cultura de massa; há a subordinação das manifestações folclóricas em relação à racionalidade e um 

conseqüente ―desencantamento do mundo contemporâneo‖, ou apenas uma transformação dos 

elementos folclóricos que não exclui a existência e fortalecimento das manifestações culturais atuais? 

                                                           
604 Utiliza-se o conceito de percepção popular de acordo com a denominação dada pelos teóricos da chamada 
Fenomenologia. Acerca do tema, ver: BUTTIMER, Anne. Aprendendo o dinamismo do mundo vivido. In: 
CHRISTOFOLETTI, Antonio (org.) Perspectivas da geografia. SP: DIFEL, 1985. CORREIA, João Carlos.  
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Ainda, qual a percepção popular em relação às grandes festividades folclóricas, como a que existe em 

Olímpia – SP: Será que o individuo sente-se integrado às manifestações folclóricas, ou apenas 

contempla o Festival como elemento propiciador da cultura de massa? 

Para isto, se faz necessário colocar todos os dados colhidos na aplicação do questionário feito 

no FEFOL605. Aplicou-se um questionário no festival deste ano e coletou-se a resposta de 99 pessoas 

que estiveram presentes no FEFOL no dia pesquisado. Constatou-se que; do total entrevistado: 51% 

eram mulheres e 49% eram homens. Há um equilíbrio em relação ao predomínio de gênero presente 

no festival. 

Foram criadas três classificações etárias tanto para o sexo masculino, quanto para o feminino:  

• Até 20 anos; 

• De 21 até 50 anos; 

• Acima de 50 anos; 

Do número total de mulheres 42% tinham até 20 anos, 34% tinham entre 21 e 50 anos e 24% 

tinham mais de 50 anos. Já em relação aos homens, a situação se modifica; apenas 11% tinham até 20 

anos. A maior parte dos entrevistados do sexo masculino se encontrava na faixa etária dos 20 aos 50 

anos, ou seja, 57% deles. 32% tinham mais de 50 anos. 

Outro fato a ser considerado é que a porcentagem total de indivíduos que viviam em Olímpia 

era superior aos que residiam fora da mesma: Aproximadamente 60% são moradores de Olímpia e 

40% são de fora da cidade. Contudo, apenas 44% das mulheres eram de Olímpia. Já no que se refere 

aos homens, essa porcentagem sobe para 75% dos residentes em Olímpia. 

Quanto ao fato de participar ou não de alguma manifestação folclórica do FEFOL,   67% nunca 

participou de nenhuma atividade folclórica. Apenas 33% fazem ou participaram. Do número de 

participantes, aproximadamente 47% eram mulheres e 53% eram homens. Diferente característica foi 

encontrada no que diz respeito ao número de não-participantes: Aproximadamente 52% eram mulheres 

e 48% eram homens. 

No que se refere à freqüência com que participantes e não-participantes vão ao FEFOL: 

• 63% sempre vão ao FEFOL: Cerca de três vezes por semana durante todos os anos; 

• 4% vão de vez em quando ao FEFOL: Cerca de duas vezes por ano; 

• 33% foram pela primeira vez ao FEFOL; 

Do total de participantes, aproximadamente 58% foram pela 1ª vez ao FEFOL neste ano: isto 

se explica pelo fato de que muitos estavam lá para apresentarem alguma dança ou outro tipo de 

manifestação folclórica característica da região da qual pertenciam, ou seja, foram convidados pelos 

                                                           
605 Ver dados obtidos na aplicação de questionário no anexo 4, p. 46 até 48. 
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organizadores do festival para participarem do FEFOL. Além destes, 42% dos participantes sempre vão 

ao FEFOL. Nenhum dos entrevistados afirmou ir apenas de vez em quando ao festival.  

Quanto aos não-participantes, cerca de 74% afirmaram sempre freqüentarem o Festival, 5% 

vão apenas de vez em quando e 21% foram pela primeira vez. 

Do total de indivíduos que estavam no festival e que eram naturais de Olímpia, 27% eram 

participantes e 73% não eram. Ainda em relação aos olimpienses participantes; 78% disseram sempre 

irem ao festival e 22% afirmaram irem pela 1ª vez. Já, para os olimpienses não-participantes; essa 

porcentagem sobe consideravelmente para 92% em relação aos indivíduos que sempre freqüentam o 

Fefol contra 8% dos indivíduos que foram pela 1ª vez. 

Além disso, deve-se considerar que, do total de participantes olimpienses que sempre vão ao 

festival; 58% são compostos por pessoas de faixa etária entre 21 e 50 anos. 28% referem-se aos 

indivíduos com mais de 50 anos e 14% têm até 20 anos. Surpreendentemente, dos olimpienses 

participantes que foram pela primeira vez divulgar suas atividades folclóricas no dia da aplicação do 

questionário, 100% estavam entre a faixa etária dos 21 até os 50 anos. 

Para os olimpienses que não-participam ou participaram de nenhuma manifestação folclórica, 

mas que sempre freqüentam o festival a porcentagem maior também está relacionada à faixa etária de 

21 até 50 anos, ou seja, cerca de 48%.  Aproximadamente 30% estão na faixa acima dos 50 anos e 

22% são compostos de indivíduos com até 20 anos. Já dos olimpienses não-participantes que 

estiveram em no festival de Olímpia pela primeira vez, aproximadamente 50% era composto de 

indivíduos entre 21 e 50 anos e 50% eram compostos de indivíduos com até 20 anos. 

Em relação às pessoas que não são naturais de Olímpia, mas que participam de atividades 

folclóricas; todos que foram entrevistados estiveram no FEFOL pela primeira vez para demonstrarem 

as manifestações folclóricas de sua região e da qual faziam parte. Deles, cerca de 44% tinha até 20 

anos, 28% têm entre 21 e 50 anos e, coincidentemente,  28% têm mais de 50 anos. 

Ainda no que se refere a estes indivíduos residentes em outras localidades, que não participam 

de nenhuma manifestação folclórica, porém sempre freqüentam o FEFOL; aproximadamente 60% 

referem-se aos indivíduos com idade superior a 50 anos e 40% estão na faixa etária entre 21 e 50 

anos. Não há jovens que vivem em outros locais que sempre freqüentam o festival.  Os jovens com 

idade até 20 anos freqüentam de vez em quando o festival ou foram pela primeira vez ao mesmo. De 

todos os indivíduos que não participam do Fefol, mas que às vezes vão ao festival, 100% são pessoas 

de até 20 anos de idade.  

Já no que diz respeito às pessoas que não moram em Olímpia, não são participantes de 

nenhuma manifestação folclórica e ainda, foram pela primeira vez ao FEFOL apenas por curiosidade: 

45% tinham entre 21 e 50 anos, 22% tinham até 20 anos e 33% tinham idade acima de 50 anos. 
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 Em relação à valorização do Festival de Folclore de Olímpia, do total entrevistados,  cerca de 

89% pensam ser importante valorizá-lo e 11% não o valorizam. 100% das pessoas que moram em 

Olímpia disseram ser muito importante incentivar a permanência do festival. Dos indivíduos que não 

residem em Olímpia, 74% pensam ser importante valorizar o FEFOL e 26% pensam não ser importante 

valorizá-lo. Quando este dado é cruzado com o total de indivíduos entrevistados no dia do festival, a 

porcentagem que desvaloriza o festival cai para aqueles 11% ditos anteriormente. 

Dos moradores de outras localidades e que valorizam o folclore: 41% têm idade acima de 50 

anos, 35% têm entre 21 e 50 anos e 24% têm até 20 anos. Dos indivíduos não residentes em Olímpia e 

que não valorizam o FEFOL 67% têm até 20 anos e 33% têm entre 21 e 50 anos. Nenhum dos 

entrevistados acima de 50 anos pensa não ser importante valorizar o Folclore. 

De todos os entrevistados que pensam ser importante valorizar o folclore e o FEFOL, 52% o 

fazem por achá-lo uma referência ao resgate das danças e tradições populares, da memória do povo e 

da cultura.  Aproximadamente 8% pensam ser importante valorizar o FEFOL para que o mesmo seja 

capaz de impedir, de alguma forma, o fim das manifestações populares culturais ditas tradicionais. 

Cerca de 27% valorizam o festival por acharem necessária a integração cultural e econômica da cidade 

através do FEFOL e, conseqüentemente, uma maior divulgação da cidade. Outros pensam ser 

importante a valorização do festival, pois acreditam que este tipo de manifestação cultural é algo único 

no Brasil e que Olímpia é um dos poucos lugares que integram tantas culturas diferentes: Cerca de 6% 

pensam isto. Outros 7% dos entrevistados valorizam o FEFOL por acreditarem que este tipo de 

manifestação cultural é a única atração e entretenimento da cidade durante todo o ano.  

No que se refere ao nível de instrução escolar do total de entrevistados: 31% são profissionais 

com 2º grau incompleto, 27% fizeram ou fazem o 2º grau, 21% são profissionais com ensino superior 

completo, 10% não tem 1º grau completo, 9% estão aposentados e 2% concluíram o ensino técnico. 

Dos indivíduos entrevistados que não acham importante o FEFOL; aproximadamente 68% são 

estudantes que não completaram ainda o 2º grau, cerca de 32% são profissionais liberais. 

Considerando os indivíduos que valorizam o FEFOL: 24% fizeram ou fazem o 2º grau, 24% 

têm ensino superior, 31% são profissionais com 2º grau incompleto, 2% possuem o ensino técnico, 9% 

são aposentados e 10% não concluíram o 1º grau. 
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CAPÍTULO 3 
 

AS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS NA 
CONTEMPORANEIDADE, O FEFOL E A PERCEPÇÃO POPULAR 

EM OLÍMPIA. 
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A transformação acelerada do modo-de-produção capitalista a partir da Revolução Industrial, 

primeiramente nos paises centrais e por fim, nos países periféricos. No Brasil especificamente, esta 

industrialização e urbanização se deu em grande parte, pelo cultivo do café como produto de 

exportação. De acordo com Celso Furtado, a partir de 1830 o café se transforma no principal produto 

da economia brasileira, ganhando nova dinâmica a partir da introdução do trabalho livre606. Com a 

presença do trabalhador livre (composto principalmente por imigrantes vindos de diversas partes do 

mundo), o latifúndio não era capaz de produzir mais tudo o que o trabalhador consumia. Essas 

necessidades passaram a ser satisfeitas fora das fazendas de café, criando assim, a abertura de um 

mercado consumidor e produtor interno. Com a crise de 1929 passou a existir uma dificuldade na 

importação do café, contudo, com a conseqüente proteção governamental ao produto cafeeiro, houve a 

possibilidade de conservar os bancos e o comércio que dependiam do café. Assim, ainda de acordo 

com Celso Furtado, gerou-se uma indústria de substituição de importações, passando o Brasil, de uma 

economia totalmente agrária e exportadora para uma economia urbana e industrial um pouco mais 

desenvolvida. Assim, dessa maneira ―truncada‖, a indústria no Brasil foi formada. 

Com o crescimento cada vez maior da industrialização e da urbanização houve modificações 

profundas no contexto global do século XX, tanto nos países centrais como nos países periféricos: 

Transformações nas organizações políticas, econômicas, nas ideologias, modos de pensar, agir e 

sentir, inclusive na própria cultura e religiosidade da sociedade. 

Alguns autores diante das transformações industriais e urbanas propagaram a idéia da 

existência de uma sociedade mergulhada na racionalidade, no cientificismo. Alguns, tais como João 

Alfredo de Freitas, pensavam que quanto menos erudito um povo, maior sua aceitação às crenças 

populares e ao imaginário e na medida em que a ciência moderna surge, ela se fortalece e 

conseqüentemente acaba com as explicações religiosas e com a crença popular. O ápice da evolução 

para estes autores seria o fim da presença imaginativa da sociedade e o fortalecimento da 

racionalidade moderna.  

Outros autores, porém, sentem uma lamentável perda da cultura popular para uma sociedade 

cada vez mais industrializada e urbanizada. Verifica-se um descontentamento com o aparecimento da 

urbanização e industrialização. Max Weber, por exemplo, trata da questão do ―desencantamento do 

mundo‖: Para ele, a cidade moderna é profana e desencantada, prescinde do apelo ao mítico. Suas 

instituições, seus governos, mercados, escolas, meios de comunicação, enfim, tudo é não-religioso. 

Não há, na visão de Weber, um espaço indispensável para o imaginário e para o mítico nos mais 

importantes momentos da vida cotidiana. O modelo ideal do novo homem e da nova mulher da nova 

cidade é um modelo não-mítico, onde o comportamento esperado é sempre o fundado na razão. 
                                                           
606 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 24ª edição. SP: Cia Editora nacional, 1991. 
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Porém, a herança rural607 existente no Brasil ainda nos dias de hoje, não permite 

transformações em todas as organizações referidas acima, principalmente na organização cultural. Não 

se concebe a idéia de que exista uma total modificação cultural voltada para uma profunda 

racionalidade ou ainda, para o total desencantamento do mundo. Existe sim, um aumento na 

individualidade, um afrouxamento das relações sociais, um aumento da influência dos meios de 

comunicação de massa; mas a cultura popular, apesar dessas influências persiste no cenário brasileiro. 

Para Reginaldo Prandi608, a sociedade, ao mesmo tempo em que se vê dessacralizada,  

busca novas formas de crer, de se mostrarem crentes, de construir novos deuses e remodelar 

novos meios de ver e sentir o sagrado. Reaprende-se e refazem-se os códigos culturais do povo. 

Apesar da presença de uma nova dinâmica social que contempla a individualidade humana e o 

fortalecimento da cultura de massa não há a subordinação das manifestações folclóricas em relação à 

racionalidade e um conseqüente ―desencantamento do mundo contemporâneo‖, mas sim, uma 

transformação das manifestações folclóricas que não exclui a existência e fortalecimento do próprio 

folclore. Isto é evidenciado no FEFOL, onde através da aplicação do questionário, percebe-se que o 

individuo sente-se integrado nas manifestações folclóricas presentes em Olímpia – SP e não está ali 

apenas contemplando o Festival como elemento propiciador da cultura de massa. 

Favoravelmente às idéias de Luís da Câmara Cascudo, a universalidade dos elementos forma 

o cotidiano do Homem e seu folclore. Assim como o autor disse, verifica-se no FEFOL a presença de 

uma cultura popular, viva, útil, diária e natural. Não se nega a substituição gradativa de seus elementos 

por outros; contudo, estas substituições não acabam com as características antigas. Afinal, o alcance 

da universalidade do folclore está na sua constante repetição e readaptação de acordo com o 

ajustamento de seus elementos a cada localidade. Assim como para Cascudo, verifica-se neste estudo 

que o Homem nasce e vive 609mergulhado na cultura de sua própria família, amigos e das relações 

contínuas e íntímas de seu mundo afetuoso e esta vivência é a responsável pela formação da cultura 

popular e por outro lado há a cultura letrada / oficial, localizada e representada pela Escola e demais 

entidades eruditas que determinam o vocabulário e o exercício mental da vivência cotidiana; mas tanto 

a cultura dita popular, quanto a cultura dita letrada são duas forças que, ora convivem 

harmoniosamente na mentalidade do Homem e ora resistem às modificações. Ambas interagem uma 

com a outra, afinal, as transformações globalizantes próprias do século XX e XXI que atravessam 

fronteiras, longe de ser apenas algo negativo, permitem esta inter-relação e conexão entre as culturas.  

                                                           
607 Sobre a questão da herança rural da sociedade brasileira como elemento que afeta a organização político-
econômica no Brasil, ver HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. SP: Cia das letras, 1995. 
608 PRANDI, Reginaldo. As religiões, a cidade e o mundo. In PIERUCCI, Antônio Flávio e PRANDI, Reginaldo. A 
realidade social das religiões no Brasil. SP: Hucitec, 1996. 
609 Sobre a questão da Globalização e suas influências na formação das identidades do século XX e XXI, ver HALL, 
Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. RJ: Editora DP e A, 2005. 
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A relação com o outro ainda é importante para formar os valores, símbolos e a cultura do 

individuo; porém, este mesmo indivíduo pode formar e transformar continuamente sua identidade ou 

até mesmo assumir diversas identidades em diferentes momentos. Isto não significa que a cultura 

popular seja renegada ou subordinada à cultura erudita, ou mesmo afirmar que ambas não consigam 

se misturar.  Verifica-se o rico legado de memórias, o desejo de viver as manifestações culturais 

recebidas; mas não se descarta a possibilidade de novas modificações culturais, nem sempre 

priorizando uma cultura racionalizada e uma sociedade desencantada. 

Observou-se no capítulo anterior, com a apresentação dos resultados da aplicação do 

questionário, alguns pontos importantes: 

O primeiro deles, diz respeito à porcentagem de participantes versus não-participantes: 

Verificou-se, no estudo feito, que a maior parte não participa de nenhuma manifestação folclórica e 

destes, a maior parte vai sempre ao festival; ou seja, percebe-se a integração da comunidade ao 

festival. Significa que os indivíduos fazem questão de prestigiarem o festival várias vezes por ano. 

Muitas destas pessoas afirmaram que vão ao FEFOL desde que ele começou. Outras afirmaram que 

vão desde criança. Percebe-se a presença do FEFOL na formação cultural destes indivíduos. 

Além disso, percebe-se que o público predominante presente no questionário era da própria 

cidade de Olímpia, ou seja, o significado que o FEFOL tem para essa sociedade local é imprescindível 

para explicar a dinâmica de vida dos olimpienses durante todos estes anos em que o festival vem se 

afirmando enquanto tal. Algo a ser considerado é a faixa etária dos participantes olimpienses e dos 

não-participantes também olimpienses: Apesar da maior parte das pessoas que sempre vão ao FEFOL 

terem idade entre 21 e 50 anos. E a minoria ser composta de adolescentes com idade máxima de 20 

anos, verifica-se um certo equilíbrio na porcentagem das diferentes faixas etárias.  A situação se 

modifica para indivíduos que residem em outras localidades, onde a diferença de porcentagem entre as 

faixas etárias é gritante: Isso significa que os jovens não estão dando tanta importância ao festival e as 

manifestações folclóricas quanto os indivíduos mais velhos. Há sim, um afastamento destes jovens em 

relação à cultura local. Não houve registro de pessoas com idade até 20 anos que disseram sempre 

freqüentar o festival; contudo todos os jovens de até 20 anos disseram freqüentar o FEFOL algumas 

vezes por ano desde muito tempo.  

Outra característica importante refere-se ao fato de que 100% dos entrevistados residentes em 

Olímpia pensam ser muito importante valorizar o festival. Além disso, a maior parte dos entrevistados, 

sejam de Olímpia ou de outra localidade, acreditam ser fundamental valorizar o FEFOL. Analisando os 

dados, constata-se que a população de Olímpia, apesar da maioria não participar de nenhuma 

atividade folclórica, realmente vivenciam o folclore: Estão presentes todos os anos, além de 

freqüentarem várias vezes por ano e acreditarem na importância da permanência do festival, 
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independentemente do nível de instrução escolar. Para o olimpiense, o Fefol tem realmente um 

significado inserido na construção da identidade cultural da população. 

Já para os que residem fora de Olímpia, a maioria vai para participar de alguma manifestação 

folclórica pela primeira vez ou ainda, muitos dos indivíduos de outras localidades vão para conhecer o 

FEFOL por curiosidade. A maioria pensa ser importante valorizar o folclore, mas daqueles que não o 

valorizam, a maior parte é composta por jovens de até 20 anos.  Isto demonstra que a maior parte 

destes jovens de outros locais não tem inserido em seu imaginário a manifestação cultural popular. O 

pertencimento ou não a uma cultura local depende da construção da afinidade que este indivíduo tem 

com a referida cultura durante toda a sua vida, bem como com as vivências deste indivíduo à cultura 

local. É o que acontece como os moradores de Olímpia, mesmo não participando de nenhum 

movimento folclórico, eles estão inseridos ativamente no festival folclórico: Não apenas em seus 

discursos, mas também em suas ações (direta e indiretamente) e independentemente do nível de 

instrução escolar, como foi demonstrado anteriormente com a coleta de dados no FEFOL. 

A maior parte dos indivíduos valorizam o festival por pensarem que o mesmo seja um 

instrumento capaz de manter a tradição cultural tal qual ela foi no passado; uma espécie de resgate a 

memória popular. Por mais que, recentemente, as linhas teóricas propaguem um ideal de que não 

exista o resgate às tradições ou ainda, que sequer exista tradição a ser cultivada; a população tem 

esse discurso inserido em seu imaginário. Uma parte também significativa pensa ser importante 

valorizar a integração econômica e cultural a fim de divulgarem a cidade. Dos que fazem parte da 

primeira justificativa, estão a maioria dos professores, participantes e indivíduos com idade entre 21 e 

50 anos. Das pessoas que fazem parte da segunda afirmação estão os trabalhadores liberais que 

participavam economicamente do festival e os empresários. Percebe-se que, a valorização do FEFOL 

está relacionada com a percepção de cada indivíduo e de acordo com os interesses dos mesmos; 

Alguns possuem aspirações em manter vivas suas lembranças e vivências de um tempo passado, 

outros pensam na importância econômica que o FEFOL representa para a cidade, outros ainda 

enxergam o aspecto da diversão e entretenimento. O importante é verificar que o Fefol vai muito além 

da importância folclórica, turística ou econômica: O FEFOL representa um espaço de socialização 

popular, onde todos os tipos de camadas sociais se encontram e interagem de alguma forma e de 

acordo com seus interesses próprios. O FEFOL é uma manifestação que agrega experiências e 

vivências diversas: Não é só o Festival de Folclore de Olímpia sem, contudo, perder sua característica 

principal; mas é também o local de troca de elementos culturais e socializações entre pessoas de 

diferentes lugares.  

Durante os momentos de apresentação de alguma manifestação folclórica, o espaço em volta 

fica completamente preenchido pelas pessoas. Estas permanecem lá até o final das apresentações. 
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Após as atividades folclóricas, os indivíduos procuram se socializar de alguma forma e de acordo como 

suas aspirações. 

Assim como no aspecto religioso existe o sincretismo; no próprio âmbito das manifestações 

folclóricas também existe essa pluralidade cultural. Há sim, ao menos no discurso e imaginário das 

pessoas, uma tentativa de manter as tradições tais como elas sempre foram; contudo não se pode 

negar que toda sociedade se transforma, seja no modo-de-vida da população, na presença da 

urbanização e da globalização, seja na presença da mídia a fim de modificar os valores dos indivíduos. 

Mesmo assim, não se pode desconsiderar que manifestações como o FEFOL propiciam a 

reorganização de muitos grupos folclóricos que anteriormente estavam desintegrados e que hoje, 

graças a permanência do festival se reintegram cada vez mais no imaginário popular (em contextos 

diferente, é verdade; mas reordenando-se em um novo contexto). 

A sobrevivência da história folclórica está ligada à criação e recriação, ao resgate da tradição 

juntamente com a participação de novos contextos. É inegável que o reflexo dos tempos também se 

projeta sobre as tradições culturais, gerando novas formas e significados para as manifestações 

folclóricas; contudo verificou-se neste estudo que a percepção popular local está inserida nestas 

manifestações.   

Se, com o afastamento dos jovens aos significados atuais do FEFOL, a cultura popular se 

perderá no tempo; isto é um questionamento a ser analisado posteriormente conforme as 

transformações de cada época.  
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Anexo 1 

 

1. Atrações do 43º FEFOL em 2007 

 

1. Cia dos Reis magos do Oriente - Olímpia (SP) 

2. Grupo folclórico parafusos – Lagarto (SE) 

3. Grupo catira canarinhos da terra – Sta cruz da Conceição (SP) 

4. Centro de expressões folclóricas charme caboclo – Belém (PA) 

5. Pastoril dona Joaquina – São Gonçalo do Amarante (RN) 

6. Marujada Negritos de São Benedito – Prado (BA) 
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7. Grupo boi de mamão – Florianópolis (SC) 

8. Grupo parafolclórico pôr-do-sol – Quinta do sol (PR) 

9. Grupo de tradições folclóricas raízes nordestinas – Fortaleza (CE) 

10. Cia de reis os visitantes de Belém – Olímpia (SP) 

11. Grupo parafolclórico frutos do Pará – Belém (PA) 

12. Reisado de marimbondo – Pirambu (SE) 

13. Grupo sociedade junina bumba meu boi da liberdade – São Luiz (MA) 

14. Grupo de dança Valentina Toazza – Olímpia (SP) 

15. Grupo folclórico taieira – Lagarto (SE) 

16. Grupo folclórico batalhão de São João – Lagarto (SE) 

17. Grupo folclórico samba de coco – Lagarto (SE) 

18. Grupo Folclórico batalhão de Bacamarteiros – Camópolis (SE) 

19. Terno de Moçambique São Benedito – Olímpia (SP) 

20. Boi Faceiro – São Caetano de Odivelas (PA) 

21. Grupo de cultura popular do Maranhão Boi de palha – São Luiz (MA) 

22. Terno de congada chapéu de fitas – Olímpia (SP) 

23. Grupo Moçambique de São Benedito – Guaratinguetá (SP) 

24. Fandango de chilena – Capela do Alto (SP) 

25. Congada – Itaú de minas (MG) 

26. União folclorista São Benedito do Belém – Taubaté (SP) 

27. Grupo Caipó Mata Adentro -  São José do Rio Pardo (SP) 

Anexo - 2 

 
 Mapa do estado de SP 
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Anexo - 3 

 
Modelo de questionário aplicado no FEFOL 

Questionário: Coleta de dados realizada em Olímpia – agosto de 2007 
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Questionário sobre o FEFOL 

 

 

 

Idade: 

_____________________________________________________________________ 

Sexo:   

_____________________________________________________________________ 

Cidade de origem: 

___________________________________________________________ 

Faz parte de algum grupo folclórico:            (  ) Sim        (  ) Não 

Qual? 

_____________________________________________________________________ 

Qual a freqüência com que vem ao FEFOL? 

_____________________________________ 

O que atrai você para o FEFOL?  

______________________________________________ 

______________________________________________________________________
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_____ 

Acha importante valorizar o Folclore da sua região? 

______________________________ 

______________________________________________________________________

_____ 

Acha importante o FEFOL? 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

Obrigada por responder! 

 

 

 

 

 

 

Anexo - 4 

  
Dados da aplicação do questionário 
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Total de entrevistados: 99 

Mulheres: 51% 

Homens: 49% 

 

 Até 20 

anos 

De 21 até 

50 anos 

Acima de 

51 anos 

Mulheres 42% 34% 24% 

Homens 11% 57% 32% 

 

Total de moradores de Olímpia: 60% 

Total de não moradores de Olímpia (outros): 40% 

 

Total de participantes:67% 

Total de não-participantes: 33% 

 

 Mulheres Homens 

Participantes 47% 53% 

Não participantes 52% 48% 

 

Freqüênci

a no fefol 

Sempre  De vez 

em quando 

Primeira 

vez 

Participan

tes 

42% -------------

--------- 

58% 

Não 

participantes 

74% 5% 21% 

 

Olimpiense participante: 27% 

Olimpiense não-participante: 73% 

 

 Sempre De vez 

em quando 

Primeira 

vez 
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Olimpiens

e participante 

78% -------------

-------- 

22% 

Olimpiens

e não-participante 

92% -------------

--------- 

8% 

 

Olimpiense / participante: 

 

 Até 20 

anos 

21 até 50 

anos 

Acima de 

51 anos 

Sempre 14% 58% 28% 

De vez 

em quando 

-------------

-- 

-------------

------- 

-------------

-------- 

Primeira 

vez 

-------------

-- 

100% -------------

-------- 

 

Olimpiense / não participante: 

 

 Até 20 

anos 

21 até 50 

anos 

Acima de 

51 anos 

Sempre 22% 48% 30% 

De vez 

em quando 

------------- -------------

------- 

-------------

------ 

Primeira 

vez 

50% 50% -------------

------ 

Outros /  participantes: 

 

 Até 20 

anos 

21 até 50 

anos 

Acima de 

51 anos 

Sempre ------------- -------------

------ 

-------------

-- 

De vez 

em quando 

-------------

- 

-------------

------ 

-------------

-- 

Primeira 44% 28% 28% 
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vez 

 

Outros / não-participantes: 

 

 Até 20 

anos 

21 até 50 

anos 

Acima de 

51 anos 

Sempre ------------ 40% 60% 

De vez 

em quando 

100% -------------

- 

------------ 

Primeira 

vez 

22% 45% 33% 

 

Total de entrevistados que valorizam o FEFOL: 89% 

Total de entrevistados que não valorizam o FEFOL: 11% 

 

 Valorizam o 

FEFOL 

Não valorizam o 

FEFOL 

Olimpiense 100% --------------------- 

Outros 74% 26% 

Outros: 

 Até 20 

anos 

21 até 50 

anos 

Acima de 

51 anos 

Valorizam 24% 35% 41% 

Não 

valorizam 

67% 33% ------------- 

 

 

 
 
 



 

 

35 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO “BARÃO DE MAUÁ” 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE 

 

 
 
 
 
 
 

Sandra Pereira Alfé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os primeiros cemitérios de ribeirão preto:  

A MORTE E O MORRER NA CAPITAL DO CAFÉ (1867 – 1893) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2009 



2 

 

 
Sandra Pereira Alfé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os primeiros cemitérios de ribeirão preto: 

A MORTE E O MORRER NA CAPITAL DO CAFÉ (1867 – 1893) 

 
 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada como trabalho de 
conclusão de curso na Especialização em História, 
Cultura e Sociedade do Centro Universitário Barão 
de Mauá sob orientação de Professora Drª. Nainora 
Maria Barbosa de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RIBEIRÃO PRETO 

2009 



 

 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

Alfé, Sandra Pereira 
 

Os  primeiros  cemitérios de  Ribeirão Preto:  
A morte e o morrer na capital do café (1867–1893) / Sandra Pereira Alfé. 
2009, 64f.,enc.:il 
 

Monografia apresentada como trabalho de conclusão de curso na 
Especialização em História, Cultura e Sociedade – Centro Universitário Barão 
de Mauá, 2009.  

 

 

1. Histórico Primeiros Cemitérios 2. Causae Mortis  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 



 

 

4 

 

Sandra Pereira Alfé 
 
 
 
 
  

Os Primeiros Cemitérios de Ribeirão Preto: 
A MORTE E O MORRER NA CAPITAL DO CAFÉ (1867-1893) 

 
 
 
 

Monografia apresentada como trabalho de 
conclusão de curso na Especialização em História, 
Cultura e Sociedade do Centro Universitário Barão 
de Mauá sob orientação de Professora Drª. Nainora 
Maria Barbosa de Freitas 
 

 

 

 

Aprovado em  ____/____/______ 
Especialista em História 

 
 

 
Banca Examinadora: 

 
 
 
Orientador: __________________________________________________________ 

    Professora Drª. Nainora Maria Barbosa de Freitas 

                     Centro Universitário ―Barão de Mauá‖ 
 
 
 
Examinador: _________________________________________________________ 
                    
 
 
Média: _________ 
 
 

________________________________ 
Assinatura 

 

 



 

 

5 

 

Agradecimentos 

 
 Agradeço à minha orientadora, Profª. Nainora M. B. de Freitas, pelo apoio, dedicação e 

incentivo à minha pesquisa. 
 Aos funcionários do Arquivo Público e do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto 
pela atenção e importante ajuda. 
 À minha família.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrição para um portão de Cemitério 
 

Na mesma pedra se encontram, 
Conforme o povo traduz, 
Quando se nasce - uma estrela, 
Quando se morre - uma cruz. 
Mas quantos que aqui repousam 
Hão de emendar-nos assim: 
"Ponham-me a cruz no princípio... 
E a luz da estrela no fim!" 
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Mário Quintana 

RESUMO 

   

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a morte e o morrer em Ribeirão Preto no período de 
funcionamento dos três primeiros cemitérios da cidade administrados pela Igreja, entre 1867 a 1893. 
Através de fontes eclesiásticas (Livros Paroquiais de Óbitos) e documentos relacionados aos registros 
dos sepultamentos, foi realizado um estudo quantitativo e qualitativo dos óbitos, as principais causae 
mortis, o perfil dos falecidos e outras importantes informações sobre os cemitérios e as transformações 
fúnebres ocorridas nas primeiras décadas da cidade. 
 
 PALAVRAS CHAVE:  Ribeirão Preto, cemitérios; causae mortis  
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ABSTRACT 
 
 

This research has as its principal objective the analysis of the death and the dying in Ribeirao Preto 
during the period of functioning of the first three cemeteries of the city which were administered by the 
Church, between 1867 and 1893. Through the research of ecclesiastical sources (Parochial Books of 
Deaths) and other documents it lists the registers of the burials, that were carried out in that period. 
After a quantitative and qualitative study of the deaths, of the principal causae mortis, it emerges the 
profile of the dead and other important information concerning the cemeteries and the transformation of 
the funerals in the first decades of the existence of the city of Ribeirao Preto. 
 
KEYWORDS: Ribeirao Preto; cemeteries; causae mortis 
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 Cemitérios são museus a céu aberto, uma fonte de pesquisa permanente da história de um 

lugar. Quando visitamos um cemitério, passamos a lembrar e relembrar das pessoas, seus legados, os 

episódios do passado e também nos lembramos da morte. 

 Para algumas pessoas o cemitério é um local sagrado para outros remete o medo, morar 

próximo a um cemitério poderia ser uma experiência horrível, ou não, pois os mortos podem ser os 

melhores vizinhos. 

 No passado, as pessoas quando faleciam eram enterradas dentro das igrejas que 

freqüentavam, em um território considerado sagrado. Com o passar do tempo e com a evolução e o 

progresso das cidades, esse campo sagrado perde seu foco para a urbanização e assim a necrópole é 

repensada, não só em sentido de localização longe dos centros urbanos, mas também como local, com 

outras concepções.  

 No século XIX a criação dos cemitérios extramuros em contraposição aos sepultamentos 

dentro ou nos adros da igreja, gerou muita polêmica e discussões em relação às crenças e aos ritos. A 

grande preocupação dos vivos naquele momento era o local do enterro, em campo santo, cumprindo 

os rituais da boa morte. Hoje, a preocupação é outra e cabe aos serviços funerários se encarregarem 

de todos os detalhes do sepultamento, o que de certa forma nos é reconfortante. 

 Todos nós já nos deparamos em algum momento de nossas vidas com perguntas sobre: Quem 

somos? De onde viemos? Para onde vamos?   

 Essas perguntas estão relacionadas ao momento material que vivemos, o que temos no 

presente, o que fazemos para o futuro e quando não estivermos mais aqui, o que deixaremos? Cada 

um de nós encara a morte de um ponto de vista diferente, para alguns é o fim, para outros é o começo, 

uma viagem, ou simplesmente um túmulo, a última morada. 

 As pesquisas relacionadas à história da morte começam a ter um maior significado a partir das 

décadas de 1980 e 1990 com nomes na historiografia como: João José Reis, autor de A morte é uma 

festa610, uma pesquisa criteriosa da revolta popular que ocorreu na Bahia em 1836, denominada 

―Cemiterada‖, onde a população, revoltada contra a proibição dos sepultamentos nas igrejas, destruiu o 

cemitério do Campo Santo, em Salvador; Eduardo Coelho Rezende, autor de O céu aberto na Terra: 

uma leitura dos cemitérios de São Paulo na geografia urbana611 mostra a relação dos cemitérios no 

processo de urbanização, discutindo a valorização e a depreciação dos imóveis nas áreas envoltórias 

dos cemitérios, além de trazer uma morfologia cemiterial, desde a igreja-cemitério até o cemitério 

vertical; Amanda Aparecida Pagoto, autora de Do âmbito Sagrado da Igreja ao Cemitério Público: 

                                                           
610 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
611 REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. O céu aberto na Terra: uma leitura dos cemitérios de São Paulo na 
geografia urbana. São Paulo, Necrópolis, 2006. 
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Transformações fúnebres em São Paulo (1850-1860)612 analisa as transformações fúnebres em São 

Paulo, destacando algumas das principais características que marcaram a passagem do sepultamento 

do âmbito sagrado da igreja para o cemitério público. 

 O presente trabalho pretende contribuir de forma historiográfica a respeito da morte e do 

morrer a partir de um estudo de caso e também abordar um aspecto da história local ainda não 

realizado: investigar a morte e o morrer em Ribeirão Preto na época de funcionamento de seus três 

primeiros cemitérios controlados pela igreja entre 1867 a 1892, início dos registros no Livro de Óbitos e 

Doações do Fabriqueiro e nos Livros Paroquiais de Óbitos, de 1872 e 1890, ano que é promulgada a lei 

de secularização dos cemitérios no Brasil, tendo como foco a transferência de local de sepultamentos 

da igreja matriz para o cemitério público, o processo de higienização e um estudo sobre as principais 

doenças e causae mortis e seus registros nos livros paroquiais da época. 

 As principais fontes utilizadas foram fontes primárias como: documentação eclesiástica, 

documentação administrativa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e documentos do Arquivo Público 

e Histórico de Ribeirão Preto.  

 A documentação eclesiástica utilizada foram os livros paroquiais de óbitos da cidade, no 

período de 1872 a 1893. Nestes livros estão presentes informações relativas aos sacramentos, causas 

das mortes, entre outras. O primeiro Livro de óbitos foi aberto em 01 de abril de 1872, pelo padre 

Ângelo José Philidory Torres, sendo um livro de óbitos de filhos de escravos e os demais livros de 

registros de óbitos da população do município (1874 a 1893). 

 A documentação administrativa é composta por documentos e Atas da Câmara Municipal de 

Ribeirão Preto, referentes à construção e manutenção do cemitério municipal. 

 No Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto pesquisamos fontes digitalizadas do Livro de 

Óbitos e Doações de 1865 a 1870, que detalhava as doações feitas à construção da primeira Matriz de 

São Sebastião do Ribeirão Preto e os primeiros registros de óbitos anotados e cobrados pelo 

Fabriqueiro da época. Foram coletadas também no Arquivo Público imagens de mapas de Ribeirão 

Preto com a localização do cemitério velho e fotos da primeira capela e das áreas dos antigos 

cemitérios. 

 O trabalho está dividido em três capítulos, de acordo com a seguinte estrutura: 

 No primeiro capítulo abordaremos os aspectos históricos da morte, a análise da representação 

da morte de acordo com os ideais da ―boa morte‖, as transformações nos costumes fúnebres  e a 

origem histórica dos cemitérios. 

                                                           
612 PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da igreja ao cemitério público: Transformações fúnebres em 
São Paulo (1850 – 1860). Imprensa Oficial. São Paulo, 2004. 
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 O segundo capítulo, num primeiro momento, apresenta um histórico da formação da primeira 

capela de Ribeirão Preto e dos seus primeiros cemitérios, no segundo momento a transição da Igreja-

cemitério para o cemitério-público em âmbito mundial, o Decreto 119 A de 07 de janeiro de 1890 sobre 

a Secularização dos cemitérios no Brasil e a transição igreja-cemitério em Ribeirão Preto.  

 No terceiro capítulo serão analisados os livros de registros de óbitos do período estudado 

tendo como base os dados e informações coletados nos livros paroquiais de óbitos, realizando um 

estudo quantitativo/qualitativo sobre questões como: número e locais de sepultamentos, idade e sexo 

dos falecidos, causas das mortes e características das descrições das notas de falecimentos no 

decorrer dos anos.  

 Da construção dos primeiros cemitérios da cidade até a inauguração do primeiro cemitério 

público, construído fora dos limites do Patrimônio da Fábrica da Matriz, no cemitério da Saudade 

percebemos a compreensão do espaço e a importância das necrópoles na cidade e sua repercussão 

diante de suas localizações.  
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CAPÍTULO 1 

 
 HISTÓRIA DA MORTE E ORIGEM DOS CEMITÉRIOS 
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1.1  Aspectos históricos da Morte  

 
A morte sempre foi vista como mistério, superstição e fascinação pelo homem, que parece ser 

o único entre todos os demais seres vivos a ter consciência sobre sua própria morte e de tudo que 

perderá quando esta se aproxima de si ou de seus entes queridos.  

 A palavra morte no dicionário nos revela as seguintes definições:  

  
Morte: s.f. Cessação definitiva da vida. / Pena capital. / Fig. Destruição, perdição, 

termo; ruína. / Divindade mitológica representada por um esqueleto humano armado de 
foice. / Fig. Dor violenta: sofrer a morte na alma. / Ausência de vida, imobilidade. / Ruína, 
extinção. / Causa de ruína. // Estar à morte; a dois passos da morte; no leito de morte, estar 
a ponto de morrer. // Estar entre a vida e a morte, estar sob grande ameaça de morrer. // 
Morte aparente, estado de extrema redução das funções vitais que dá a aparência exterior 
de morte. (A medicina legal permite que o médico lance mão de recursos para distinguir 
entre a morte aparente e a morte real.) // Morte civil, privação dos direitos de cidadania. // 

Morte eterna, privação da eterna bem-aventurança.613 
 

 Na  Antiguidade havia um sentimento natural e familiar com a morte. Na Idade Média com 

grande influência da religião, onde  a população aceitava a morte como um destino, havia um respeito 

ao morto e com as cerimônias religiosas, como o tempo de luto e visitas ao cemitério. As pessoas 

morriam em casa, não havia drama ou gestos de emoção excessivos e sim uma naturalidade com 

relação ao assunto, até as crianças participavam dos rituais fúnebres que geralmente aconteciam no 

lugar mais destacado da casa, como a sala de visitas, por exemplo. 

 Os sepultamentos eram realizados nas catacumbas e depois dentro das igrejas, onde também 

se realizavam festas e comemorações, um paradoxo entre a vida e a morte que só terminou em 1231 

com as proibições de festas nos cemitérios. A partir de então, se torna incômodo a relação entre os 

vivos e os mortos no mesmo espaço.614 

Segundo o historiador francês Phillippe Ariès, a atitude do homem diante da morte mudou 

muito ao longo dos séculos e hoje ela é encarada de outra forma, totalmente diferente da morte vista 

anteriormente615. 

Entre a Idade Média e meados do século XVIII, predominava no Ocidente católico uma relação 

de proximidade entre vivos e mortos, período denominado por Phillippe Áries como ―morte domada‖. 

Igrejas e cemitérios paroquiais eram associados com locais de integração entre sagrado e profano, 

espaços onde ocorriam festas populares. Nesse período a proximidade da vida com a morte era 

decorrente dos altos índices de mortalidade resultantes de guerras e epidemias. O cemitério não 

possuía a imagem de um campo santo, mas sim a de um espaço de convívio e divertimento. 

                                                           
613 http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Morte acessado em 10/08/2009. 
614 ARIÈS, Phillippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, 
p.50-58. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Morte
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Dessa forma, a linha divisória que separava os vivos dos mortos, o sagrado e o profano, era 

muito tênue. A morte temida era aquela que ocorria sem a preparação antecipada do funeral. Se os 

vivos cuidavam bem de seus mortos, enterrando-os de acordo com os rituais adequados, não havia 

nenhum problema ou perigo espiritual ou físico. 

Esperava-se a morte no leito, como uma cerimônia pública, onde o quarto do moribundo 

também se transformava numa cena pública, no qual transitavam muitas pessoas apesar das 

reclamações dos médicos do século XVIII, quanto à excessiva quantidade de pessoas próximas aos 

que agonizavam, mas para o doente essas visitas eram muito importante, estar cercado de parentes e 

de amigos no momento de sua partida final. 

No decorrer do século XVIII, uma nova atitude diante da morte e dos mortos se concretiza , 

principalmente com o Iluminismo, com a valorização da razão, da laicização das relações sociais e 

secularização da vida cotidiana, é a chamada morte selvagem616.  

 A morte começa a seguir um sentido dramático: o roubo do homem do seu cotidiano e da sua 

família, começam os cultos aos cemitérios com a veneração ao luto e o temor da morte do ente 

querido. 

 No início do século XIX com o avanço da medicina e a higienização, os enterros começam a 

ser proibidos dentro das igrejas, assim passam a ser construídos ao lado dessas, substituindo as 

tumbas em seu interior. 

A partir da metade do século XIX, a morte se transforma em um tabu e a partir de 1930 ocorre 

a mudança social da morte com a medicina, o moribundo morre sozinho numa cama de hospital, não 

mais em casa entre seus entes queridos. A ciência e a medicina prescrevem a condenação de 

pacientes a meses  ou anos de vida, de acordo com a gravidade de suas doenças. 

Depois de morto o cadáver é encaminhado ao necrotério e de lá para o velório, tudo isso longe 

das crianças, que são poupadas da verdadeira situação do parente que se foi, para elas se diz que a 

pessoa está dormindo um sono profundo e para sempre, descansando nos jardins do céu.617 

 
  

1.2 O Dia dos Mortos 

 
 O dia de Finados foi institucionalizado no século XII, inserido oficialmente no calendário sob a 

orientação do clero, através da influência da Abadia de Cluny. A partir desse momento o culto aos 

                                                                                                                                                                                     
615 Idem, p. 74-75. 
616 Ibid., p.34-35. 
617 MARANHÃO, J.L.Souza. O que é Morte. São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 10-14. 
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mortos foi estendido a todos, e não mais restrito aos irmãos, benfeitores e associados das 

comunidades religiosas.618 

 A data do Dia dos Mortos, 02 de novembro, foi derivada do Dia de todos os Santos quando 

ocorriam rezas em prol das almas do purgatório. Oficialmente a visita aos cemitérios nesse dia tem 

início no século XIX, sendo muito comemorado no Ocidente. O país que mais cultua os mortos nessa 

data é o México, onde o dia primeiro de novembro é considerado o dia das crianças mortas (Todos os 

Anjos) e o dia dois de novembro são consagrados aos defuntos fiéis, que são os mortos adultos, essa 

comemoração é feita mesmo antes da chegada de Colombo à América e a festa atual é um sincretismo 

da tradição Asteca com elementos europeus como a Santa de Guadalupe.619  

 
 

1.3 A Origem e tipos de cemitérios 

  
 Desde a pré-história, quando o homem ainda era nômade, os mortos possuíam um local fixo: 

as grutas e cavernas. Ao longo da história o destino dos mortos foi se tornando muito diversificado: 

além da terra, o fogo, a água e o ar eram elementos reservados aos cadáveres. 

 Os romanos e os gregos cremavam seus mortos, os judeus e os cristãos realizavam a 

inumação, as ―religiões de mistérios‖ também enterravam seus defuntos e estabelecia um paralelo 

simbólico entre a morte, o renascimento do homem e da vegetação. 

 A palavra cemitério tem origem do grego Koumetèrion, referente ao local onde se dormia, 

termo apropriado pela igreja católica (descanse em paz) onde o descanso do senhor morto foi feito na 

―mansão dos mortos‖ até a ressurreição ao terceiro dia, usando a palavra do latim coemiterium.620  

 Os cemitérios atuais são semelhantes aos que eram controlados pela Igreja Católica durante a 

Idade Média, onde a desigualdade social já era representada: ricos e influentes eram sepultados 

próximos ao altar e os pobres ficavam do lado de fora, no pátio da igreja. 

 Atualmente a maioria dos cemitérios no mundo é basicamente de dois tipos: o tradicional de 

origem européia do século XVIII e XIX, também chamado de cemitério histórico, por ser o mais antigo 

das cidades e onde geralmente estão sepultados personalidades históricas e públicas de grande 

destaque, tem como característica principal as grandes esculturas construídas nos jazigos. O segundo 

tipo é o cemitério jardim, de origem estadunidense, com característica principal a paisagem natural sem 

monumentos, apenas uma identificação simples, uma placa de bronze ou granito sobre o solo.621 

                                                           
618 RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro, séculos 
XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p.44. 
619 REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. Cemitérios – São Paulo: Necrópolis, 2007, p.16. 
620 Idem. p. 12 
621 Ibid., p. 23 
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 Segundo o pesquisador Eduardo Rezende622, para se estabelecer uma tipologia de cemitérios 

é necessário saber a importância dessa tipologia, ou seja, por que classificamos os cemitérios em 

diferentes categorias que obedecem a dois princípios norteadores: o da concessão privada e o de 

classes sociais e religião. 

 No caso da concessão privada temos o avanço da comercialização do solo urbano nas 

cidades, o da religião imprime um simbolismo peculiar à morada dos mortos, no caso do Brasil são 

presentes os de ordem católica, os dos protestantes e os dos israelitas. 

 As ordens religiosas católicas mantêm alguns cemitérios intramuros e ossários perpétuos 

dentro das igrejas e conventos destinados aos membros destas ordens, ou benfeitores, como é o caso 

dos franciscanos no convento da província de Santo Antonio, localizado na cidade de Recife, onde no 

pequeno cemitério dentro do convento estão enterrados vários leigos e existem algumas gavetas 

destinadas a receber outros benfeitores. 

 O controle da Igreja Católica passava por todas as fases da vida: nascimento, crescimento e 

morte. A seqüência da organização espacial mostra a cronologia do ciclo: a criança para entrar na 

igreja precisava passar pelo batistério, depois de batizada e tornar-se católica podia freqüentar a igreja 

e futuramente ser enterrada no cemitério. No Brasil o serviço funerário era realizado pela Igreja, que 

muitas vezes era forma de sustento e acumulação de riquezas através da assistência paroquial, missas 

e alguns casos em que o templo era erguido com doações em dinheiro de alguns homens ricos que 

desejavam que seus corpos fossem enterrados perto do altar ou simplesmente dentro das igrejas.623   

 Os cemitérios de protestantes foram criados para atender os acatólicos, principalmente 

estrangeiros que habitavam no Brasil, pois somente os católicos podiam ser enterrados nos cemitérios. 

Esta situação ocorre após 1808 quando Portugal assinou os acordos com a Inglaterra e os ingleses 

passaram a chegar no Brasil e a constituição de 1824 abriu uma brecha para a realização do culto de 

forma restrita. Com a separação Estado-Igreja em 1889 os cemitérios separados deixaram de existir.  

 Os cemitérios israelitas são criados em virtude de o Talmud624 determinar que ―o homem deve 

ser enterrado em seu próprio terreno‖, por isso os judeus são enterrados em cemitérios exclusivos ou 

em áreas separadas de cemitérios não-judaicos. A característica principal do cemitério judaico é a sua 

disposição interna e os rituais. Os suicidas e prostitutas são sepultados junto ao muro do cemitério, a 

exumação dos corpos não é permitida na religião judaica, por isso é sempre um problema para a 

                                                           
622 Ibid., p..23. 
623 REZENDE, Eduardo Coelho Morgado.Cemitérios,  Op.cit, p.36. 
624 O Talmude (em hebraico:        , transl. Talmud) é um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, 
ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico, perdendo em importância 
apenas para a Bíblia hebraica. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Talmude, consultado em 01/09/2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Halach%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_judaica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juda%C3%ADsmo_rab%C3%ADnico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Talmude
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comunidade israelita encontrar novos locais para construir seus cemitérios, pois mesmo com o 

esgotamento do cemitério, nenhum corpo pode ser retirado.625 

 Na atualidade temos um novo padrão de cemitério, o Cemitério Vertical, que é um edifício onde 

cada andar representa uma quadra do cemitério horizontal; o conjunto de gavetas colocadas lado a 

lado e superpostas forma andares e o sepultamento é feito acima do nível do solo.  As gavetas 

são chamadas de lóculos (igual às catacumbas) e possuem uma tubulação para aspiração de gases 

provenientes da decomposição dos corpos, estes gases devem ser tratados antes de serem dispersos 

na atmosfera. 

 Outra categoria de cemitério seria o monumento fúnebre, onde são exaltados os heróis da 

nação e personalidades importantes, denominado de memorial, obelisco ou panteão,  abriga os 

cadáveres dos grandes heróis e personalidades da pátria. A sua construção tem por objetivo 

homenagear os mortos ilustres e reafirmar a pátria e a nação.626 

 
 

1.4 As Catacumbas e os enterros nas igrejas 

  
 As catacumbas foram fortes elementos para o cristianismo onde começaram as primeiras 

manifestações de arte religiosa, adoração aos santos, mártires e até celebrações de missas durante a 

perseguição aos cristãos. A origem do termo catacumba vem do cemitério anexo à igreja de São 

Sebastião (Itália), onde as pessoas eram sepultadas nas cavidades.627 

 Em Roma, as catacumbas eram cemitérios conhecidos de todos, cavados numa pedra macia 

no exterior da muralha – os cemitérios eram proibidos dentro das cidades. Apresentavam-se como 

galerias ao longo dos quais os restos mortais eram enterrados em nichos ou em sepulturas cavadas no 

chão, às vezes com cinco andares de galerias superpostas. Eram parecidas com os cemitérios verticais 

modernos, a diferença é que as galerias eram subterrâneas.628 

 Sua utilização como cemitério foi progressivamente caindo em desuso a partir do momento que 

eram transformadas em lugares de peregrinação. Os últimos sepultamentos são de 560 e devido às 

invasões os papas retiraram aos poucos os restos dos mártires e os transferiram para os santuários 

urbanos, caindo assim sua história no esquecimento, só sendo redescobertas em explorações, tendo 

somente no século XIX caráter sistemático.629 

                                                           
625 REZENDE, Eduardo Coelho.Cemitérios, Op.cit., p. 24. 
626 Ibid., p.24-39. 
627 REZENDE, Eduardo Coelho. Op.cit., p.20 
628 DELUMEAU, Jean. BONNET, Sabine Melchior. De religiões e de Homens. São Paulo, Loyola, 2000, p.85 
629 Ibid., p.86-87. 
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 No desenvolvimento de devoção aos mártires surge a arte cristã primitiva de adornar seus 

túmulos, onde aparecem desenhos cristãos como o peixe e a pomba, representando o vôo da alma ao 

encontro de Deus. Muitos desses elementos estão presentes hoje nos cemitérios intramuros como o 

epitáfio, a inscrição, os adornos, a cruz, mostrando a presença do catolicismo que depois prosseguiu 

esse sistema com o sepultamento dentro das igrejas.630 

  Por muito tempo acreditou-se que o corpo e a alma do cristão só estariam protegidos e 

alcançariam a ressurreição se estivem enterrados intra-muros (dentro do âmbito da igreja)  e isso 

levava  a uma divisão espacial de acordo com a situação financeira de cada pessoa, pois  se 

acreditava que quanto mais próxima a sepultura estivesse do altar da igreja ou da imagem de algum 

santo, mais chances a pessoa sepultada teria de conseguir sua salvação.631 

 Enquanto os ricos dispunham das normas para realizar seus últimos desejos, os pobres 

ficavam à mercê de sua sorte até após a morte. 

 
 Os defuntos mais ricos eram enterrados no interior da igreja, não em jazigos 

abobadados, mas diretamente na terra, sob as lajes do chão; seus despojos tomavam 
também um dia o caminho dos ossários. Não se tinha a ideia moderna de que o morto deve 
ter uma casa só para si, da qual seria o proprietário perpétuo – ou pelo menos o locatário por 
muito tempo -, de que ali estaria em sua casa, não podendo dela ser despejado. Na Idade 
Média ou ainda nos séculos XVI e XVII, pouco importava a destinação exata dos ossos, 
contanto que permanecessem perto dos santos ou na igreja, confiado à igreja. Pouco 
importava o que faria com ele, contanto que o conservasse dentro de seus limites 
sagrados.632 

 

 No próximo capítulo, analisaremos um estudo sobre a formação da primeira capela na cidade 

de Ribeirão Preto e consequentemente a formação de seus três cemitérios ligados à Igreja Católica, 

até a secularização em 1890 e a construção do primeiro cemitério público da cidade, o cemitério da 

Saudade, um modelo de cemitério tradicional e longe do campo-santo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
630 REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. Cemitérios, Op.cit, p.20 
631 ARIÈS, Phillippe. op.cit., p. 42 
632 ARIÈS, Phillippe. O homem diante da morte. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.v. 1 e 2. p. 37 
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CAPÍTULO 2 
 

RIBEIRÃO PRETO: A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA CAPELA EM 
1856  E  SEUS PRIMEIROS CEMITÉRIOS 
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2.1 Ribeirão Preto: a formação da primeira capela em 1856 

 
Na primeira metade do século XIX começou a se estabelecer na região onde hoje se encontra 

o município de Ribeirão Preto os primeiros fazendeiros provenientes de Minas Gerais, a maioria dessas 

fazendas tinha origem em apossamentos pacíficos de terras que com o tempo se legitimaram. 

As  fazendas eram: Barra do Retiro, que marcava o centro da área que viria a se tornar o 

município de Ribeirão Preto,  Palmeiras; Ribeirão Preto ou Pontinha; Retiro; Serrinha; Serra Azul; 

Tamanduá; Capoeirinha; Figueira; Cravinhos; Cabeceira do Ribeirão Preto; Lageado; Laureano ou 

Braço Direito do Ribeirão Preto e Sertãozinho.  

Através de doações que se iniciaram com José Mateus dos Reis, dono da maior parte da 

fazenda das Palmeiras, uma doação de 40 mil réis para que fosse levantada uma capela em louvor a 

São Sebastião das Palmeiras, outras doações seguiram para ampliar o patrimônio da capela: José 

Alves da Silva (4 alqueires), Miguel Bezerra dos Reis (2 alqueires), Antônio Bezerra Cavalcanti (12 

alqueires), Alexandre Antunes Maciel (2 alqueires), Mateus José dos Reis (2 alqueires), Luís 

Gonçalves Barbosa (1 alqueire) e Mariano Pedroso de Almeida, além de João Alves da Silva Primo, 

Severiano Joaquim da Silva, José Borges da Costa, Ignácio Bruno da Costa e Ana Zeferina Terra. 633 

A primeira capela foi construída em 1856, no quarteirão compreendido hoje pelas ruas 

General Osório, Barão do Amazonas, Duque de Caxias e Cerqueira César. Era uma capela simples e 

em março de 1863, o Padre Manoel Eusébio de Araújo demarcou novo local onde deveria ser 

construída uma nova capela; local que  hoje corresponde à Praça XV de Novembro, mais 

especificamente onde se encontra a Fonte Luminosa. A construção só foi possível devido a uma 

doação: 370 mil réis deixados em testamento por Maria Felizarda em 26 de dezembro de 1856.634  

Por volta de 1868 a primeira matriz ficou pronta e em 26 de novembro de 1869 é nomeado o 

primeiro padre da matriz: Ângelo José Philidory Torres, até então capelão curado. Em 1870 foi criada 

a Freguesia de São Sebastião do Ribeirão Preto. Em abril de 1871 Ribeirão Preto foi elevado a 

categoria de Vila e em junho de 1874 foi efetivamente instituída a Câmara Municipal. 635 

 

2.2 Histórico dos primeiros cemitérios de Ribeirão Preto 

 
Provavelmente até as primeiras décadas do século XIX os sepultamentos na região de 

Ribeirão Preto eram feitos nas próprias fazendas ou ainda na Vila de São Simão, Comarca e Paróquia 

a qual estavam ligadas às terras de Ribeirão Preto.  

                                                           
633 LAGES, J. A.  Ribeirão Preto, da Figueira a Barra do Retiro: o povoamento da região por entrantes mineiros na primeira 
metade do século XIX. Ribeirão Preto.VGA.1996. 
634 REGISTRO, Tânia Cristina. O Cemitério da Saudade de Ribeirão Preto.  UNESP -Franca, 1994, p.04 
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Só haverá condições de construir um cemitério urbano a partir do momento que o povoado 

cresce, se estabelece o Patrimônio de Ribeirão Preto e é construída a primeira capela em 1856. 

Segundo o historiador José Pedro Miranda636, as datas aproximadas dos três primeiros 

cemitérios de Ribeirão Preto são: 1868 até por volta de 1878, o primeiro cemitério, 1878 a 1887, o 

segundo e 1887 a 1892, o terceiro cemitério. 

 
 

2.2.1 O Primeiro Cemitério (1868 – 1878) 

 
O primeiro cemitério da cidade ocupou o espaço que hoje é a Praça XV de novembro, mais 

especificamente no local onde hoje temos o Monumento do Soldado Constitucionalista, nas imediações 

da igreja primitiva. Em 1938 foram encontradas diversas sepulturas antigas durante as reformas para a 

instalação da Fonte Luminosa.  

Não sabemos se este primeiro cemitério passou a existir já por volta de 1856, com a 

construção da primeira capela, o que supomos é que este cemitério durou desde os primórdios, mais 

ou menos com início em 1868 até por volta de 1878.637 

Na obra de Rubem Cione638, o autor cita que os enterramentos principiaram a ser feitos em 

1863, em torno da capela e mesmo no seu interior, mas não foram encontradas fontes que comprovem 

essa afirmação. 

No Livro de Óbitos e Doações639 os registros de sepultamentos iniciam-se em 19 de outubro de 

1867, porém sabemos que não há uma data  cronológica precisa e muitos documentos se perderam 

com o tempo. 

 O primeiro cemitério parecia ser bem simples assim como a capela, como retrata a historiadora 

Maria Elizia Borges:  

 
  A necrópole era muito pequena e simples para possuir em seu interior túmulos em 

mármore de Carrara, já em uso nos cemitérios do Vale do Paraíba e nos dos grandes 
centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Provavelmente o cemitério de Ribeirão 
Preto continha covas rasas e individuais no chão, marcadas por cruzes.Sabe-se que estava 
cercado de madeira e com o único portão, onde hoje se erguem duas figueiras 
monumentais.‖640 

 
 

                                                                                                                                                                                     
635 Ibid., p.04-05  
636 MIRANDA,José Pedro. Breves passos da história de Ribeirão Preto. PMRP-Sec. Da Cultura-Dep. De Recursos 
Humanos, 1994. 
637 REGISTRO, Tânia Cristina, op. cit., p.07 
638 CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto. V Volume, 1ª edição, Ribeirão Preto: Legis Summa,1997, p. 901. 
639 Acervo Arquivo Público de Ribeirão Preto, Livro de óbitos e Doações –1865 -1870 
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2.2.2  O Segundo Cemitério ( 1878 – 1887) 

  
 O segundo cemitério de Ribeirão Preto, o chamado cemitério da Praça da Catedral (Largo 13 

de maio) estava localizado entre a Catedral e as ruas Tibiriçá, Lafayete e Florêncio de Abreu, na Praça 

da Bandeira, então um simples matagal, pois o povoado ficava resumido em poucas ruas e travessas 

de escassas casas.641 Seu período foi de 1878 a 1887.642 

 
 

2.2.3 O Terceiro Cemitério (1887 – 1892)  

  
 O terceiro cemitério, chamado de Cemitério da Praça Sete de Setembro, estava localizado nas 

imediações das Ruas Sete de Setembro, Lafayete, Florêncio de Abreu e Avenida Independência e seu 

período de funcionamento foi de 1887 a 1892643, sendo este cemitério administrado pela Igreja e depois 

pelo poder público, após a Proclamação da República. 

 Utilizamos em nossos estudos os dados dos registros realizados pelo pároco até a menção no 

4º Livro de Óbitos de sepultamento no Cemitério Municipal, data que consta do dia 13 de julho de 1893, 

até esta data os registros mantinham um padrão registrado no Livro que o cadáver foi sepultado no 

―Cemitério desta Parochia‖ e depois passa a ser registrado como sepultado no ―Cemitério Municipal‖.644 

  
 

2.2.4 Os Cemitérios Circunstanciais 

 
Os mortos de determinadas doenças contagiosas eram enterrados em separado dos demais 

mortos como uma forma de evitar contágios, por isso, além desses três cemitérios não podemos deixar 

de mencionar que Ribeirão Preto também teve cemitérios circunstanciais onde se enterravam 

hansenianos, morféticos, variolosos e outros tipos de doenças infecto-contagiosas que assolaram a 

cidade no século XIX e início do século XX.645  

A epidemia de Varíola é um exemplo da construção de um cemitério circunstancial que temos 

ciência na história da cidade por meio da Ata da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, do dia 15 de 

novembro de 1875 no Livreto CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO – MEMÓRIA – na primeira 

legislatura que ocorreu no dia 13 de julho de 1874 a 14 de julho de 1877 há uma citação : ―Durante este 

                                                                                                                                                                                     
640 BORGES, Maria Elizia. Arte Funerária no Brasil (1890-1930): Ofício de marmoristas italianos em Ribeirão Preto. 
Belo Horizonte: C/Arte, 2002. 
641 CIONE, Rubem op.cit., p. 901. 
642 REGISTRO, Tânia, op. cit., p. 07 
643 Ibid., p.07 
644 Acervo Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, Livro nº 04 de Óbitos de 05/1892 a 06/1894 , p.88. 
645  SILVA, Geraldo Vicente Ferreira e, op. cit., p.22. 
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período ocorreu uma grande epidemia de varíola, a Câmara Municipal tratou de providenciar a 

vacinação da população, o que ocorreu em 16 de novembro de 1875.646 

A Câmara em 1875 precisou nomear uma comissão e escolher um local onde seriam 

sepultadas as vítimas da varíola e o local escolhido foi uma gleba da fazenda Ribeirão Preto, 

propriedade do então vereador Bernardo Alves Pereira. 

Na análise das causae mortis, que será realizada no capítulo 3, percebemos a ausência dessa 

doença entre as causas de morte registradas nos livros paroquiais o que confirma a existência desse 

cemitério circunstancial, porém não encontramos mais fontes sobre o referido cemitério. 

Plínio Travassos dos Santos, cita em sua obra as ruínas de um velho cemitério que poderia ser 

este, criado pela  Câmara em 1875: 

  
 ―Desde 1913, freqüentando assiduamente a grande fazenda ―Martinópolis‖, em 

Serrinha, hoje Serra, Município de Cravinhos propriedade de J. D. MARTINS, superiormente 
administrada pelo amigo JOAQUIM BARRETO DIAS COSTA durante mais de vinte anos, 
viajando pela velha estrada que liga Ribeirão Preto a Cajuru, com saída pela ―Vila Paulista‖, 
víamos a margem dessa estrada, há poucos quilômetros da cidade, vestígios de velho 
cemitério em completa ruína provocada pelo tempo e abandono, e, naturalmente, pelos 
destruidores tatus, abundantíssimos nos campos da velha ―FAZENDA RIBEIRÃO PRETO.‖ 
647  

 

Outros surtos por doenças infecto-contagiosas ocorreram nos anos de 1875, 1877, 1883, 1888, 

1891, 1897, 1902 e 1903, segundo o historiador José Pedro Miranda, supomos então que havia muitos 

cemitérios circunstanciais, mas temos poucos documentos que comprovem tal fato e toda a 

documentação encontrada são anotações do próprio Pedro Miranda.648 

Um desses cemitérios circunstanciais é o Cemitério do Isolamento, do Hospital do Isolamento, 

onde eram tratados os leprosos que devido ao preconceito da sociedade em relação à doença, eram 

evitados os contatos físicos com os pacientes. 

O Hospital foi construído em 1896 e desativado em 1943, localizava-se numa área periférica da 

cidade onde não havia muita especulação imobiliária nem muitas pessoas, num espaço hoje ocupado 

pelas Ruas General Câmara, Carolina Maria de Jesus, Paraguaçu e Javari. Devido ao grande número 

de mortes os leprosos não eram enterrados no Cemitério da Saudade, que já existia nesse período, e 

sim no terreno em frente ao  Hospital.649 

 
 
 

                                                           
646ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO – Legislatura Municipais de 1874 a 2004, Página 14. 
647 SANTOS, Plínio Travassos dos, O Ribeirão Preto Histórico e para a História. Ribeirão Preto, 1948. 
648 SILVA, Geraldo Vicente Ferreira e. Levantamento Histórico do Cemitério da Saudade. Barão de Mauá-Ribeirão 
Preto, 2005, p.23. 
649

 Ibid., p.23-24. 
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2.3 A transição da Igreja-cemitério para o cemitério público 

 
Morrer no século XIX não era como morrer nos dias de hoje, o local dos enterros tinha que ser 

o território sagrado das igrejas para os católicos, já para os não-católicos se tornava um problema à 

parte. 

Era preciso se cumprir os rituais religiosos da boa morte para assegurar a passagem para a 

vida além do mundo e isso talvez explique o fato de como foi difícil para os católicos aceitarem a 

proibição dos sepultamentos nas igrejas devido às questões de saúde pública. 

O pesquisador baiano João José Reis em seu livro ―A morte é uma festa‖, diz: 

 
  ―Como era comum nas sociedades tradicionais, não havia separação radical, como 

hoje temos, entre a vida e a morte, entre o sagrado e o profano, entre as cidades dos vivos e 
a dos mortos. Não é que a morte e os mortos nunca inspirassem temor. Temia-se, e muito, a 
morte sem aviso, sem preparação, repentina, trágica e, sobretudo sem funeral e sepultura 
adequados.‖ 650 

 

 "As atitudes diante da morte" - sentencia João José Reis - e ―a relação entre os vivos e os 

mortos‖ não estão separados de processos históricos mais amplos, daí porque cada país - talvez cada 

região cultural - teve uma cronologia própria das mudanças. 

 As primeiras preocupações com o hábito de se enterrar os mortos dentro das igrejas ou ao 

redor destas surgem na França em meados do século XVIII. Essa preocupação surgiu no contexto de 

uma série de questionamentos sobre os hábitos higiênicos das populações.651 

No Brasil por volta de 1830, pela influência da medicina social francesa e da visão médica e 

racionalista com cada vez mais adeptos entre os médicos do país, as práticas de sepultamento nas 

igrejas começam a ser questionadas pois os mortos passam a representar um grande problema de 

saúde pública: sua decomposição era uma fonte causadora de doenças e epidemias. Desse modo 

todos os costumes relativos a funerais e velórios eram por eles considerados como reflexo de uma 

mentalidade atrasada e supersticiosa, que não condizia com os ideais de civilização da nação que se 

formava. A morte asséptica e distante dos centros urbanos estava associada ao ideal civilizador, tendo 

a França como maior influência.652 

                                                           
650 REIS, João José. Op.cit., p.74 
651 Ibid., p.74-75. 
652 Ibid., p.247. 
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 A secularização653 dos cemitérios brasileiros, onde a responsabilidade dos funerais e do local 

dos mortos passa para o poder público e sai dos domínios da igreja, iniciou-se no final da década de 

1880, sob a responsabilidade dos políticos liberais que, em defesa de uma plataforma republicana na 

qual institucionalizava o registro civil, o estabelecimento do casamento civil e a secularização dos 

cemitérios, foi consolidada através do decreto federal nº789 de 27 de setembro de 1889.654 

 As reações, até mesmo a violência, contra a proibição de sepultamentos no interior das igrejas 

e ambientes religiosos refletiram o profundo sentimento de frustração e medo daqueles que tinham a 

certeza de que nesses lugares considerados sagrados, a salvação estava garantida.  

Até meados do século XIX o exercício da medicina não era atribuído unicamente ao médico, 

havia também muitos curandeiros, considerados charlatões e outros profissionais que se 

especializavam na cura de doenças. 

Devido a esses tipos e práticas médicas alternativas, tornou-se comum entre os médicos a 

produção de dissertações e tratados em que se discutiam as necessidades das alterações das práticas 

higiênicas. 

Como cita a historiadora Ana Aparecida Pagoto,655 apesar de muitos debates científicos, levou-

se muito tempo para que as idéias de higiene começassem a ser adotadas pelo Governo Provincial e 

aceitas pela população. Na capital da Província passaram-se cerca de cinqüenta anos até que os 

primeiros sinais de reforma fossem percebidos no meio urbano. 

Gradativamente os planos de reforma dos novos higienistas começam a conquistar a vida 

cotidiana e aderem novos simpatizantes como: engenheiros, vereadores e mesmo alguns membros do 

poder eclesiástico.656 

A transferência  de local do cemitério ocasionou o surgimento de novas formas de se lidar com 

a morte e o término dos sepultamentos nas igrejas não significou perda da religiosidade pelos fiéis e 

sim uma transformação da vivência religiosa. 

 
 
 
 
 
 

  
                                                           
653 Ato ou efeito de tornar ou tornar-se secular, de tirar ou perder o caráter religioso: secularização de uma capela. / 
Absolvição do voto de clausura; dispensa dos votos monásticos. / Dir. can. Em sentido amplo, uso do hábito 
secular pelos religiosos. // Indulto de secularização, licença outorgada a um religioso para abandonar o estado 
eclesiástico. http://www.dicionarioaurelio.com/dicionario.11/11/2009. 
654 SILVA, Geraldo Vicente Ferreira e, op. cit.,  p.15. 
655 PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da igreja ao cemitério público: Transformações fúnebres em 
São Paulo (1850 – 1860). Imprensa Oficial. São Paulo, 2004. 
656 Ibid.,p.77-78. 
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2.4 O Decreto 119 A, de 07-01-1890 e a Secularização dos Cemitérios 

 
 O Brasil na época colonial não teve uma liberdade religiosa, estando sujeito à religião oficial de 

Portugal. Somente com a Constituição do Império de 1824 é que começa a aparecer no ordenamento 

brasileiro uma busca pela positivação dessa liberdade, entre outras. Essa Constituição, embora 

designando em seu artigo 5º que a religião Católica Apostólica Romana continuaria a ser a religião 

oficial do Brasil, também permitia o culto a outras religiões. 

 Porém, a liberdade religiosa propriamente dita só aparece com o Decreto 119-A de 07/01/1890, 

de Rui Barbosa durante o Governo Provisório, antes da constitucionalização do novo regime. Na 

Constituição de 1891 essa liberdade foi consolidada e o Brasil passou a ser um Estado laico (neutro, 

com caráter secular da separação entre Estado e religião), sem religião oficial, admitindo e respeitando 

qualquer manifestação religiosa. 

 O decreto elaborado por Rui Barbosa e Macedo Costa compõe-se de sete artigos que 

estabeleciam: 

 
Art. 1º Proíbe-se à autoridade federal e estadual estabelecer ou vedar alguma religião 

ou criar diferenças entre os habitantes por motivos religiosos. 
 
Art. 2º Faculta-se a todas as confissões religiosas o exercício do culto, o reger-se 

segundo sua fé e assegura-se o direito de não serem contrariadas em seus atos particulares 
ou públicos no exercício de seus direitos.  

 
Art. 3º A liberdade aqui instituída não abrange somente os indivíduos em seus atos 

particulares, mas também as igrejas, associações, institutos: a todos   cabe o direito de 
se constituírem e viverem coletivamente. 

 
Art. 4º Fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e 

prerrogativas. 
Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade jurídica, 

para adquirir bens, sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade de mão-
morta. 

 
Art. 6º O Governo Federal continuará pagando os atuais ministros do culto e 

professores dos seminários por um ano, ficando os Estados, em seguida, livres para mantê-
los ou não.  

 
 7º Revogam-se as disposições em contrário.657 

 

  
 Com a República implanta-se uma nova política religiosa, cujas conseqüências, também para a 

Igreja católica são imediatas e sensíveis. 

 O Ministério sob a liderança de Rui Barbosa reelabora o projeto de constituição – tal o volume 

de emendas. Esta nova elaboração aprovada por Deodoro e sancionada por decreto de 22 de junho é 

                                                           
657 Pe. Frei Elói D. Piva: Transição republicana: Desafios e chance para a Igreja ( I ), Petrópolis,  Revista Eclesiástica 
Brasileira, Volume 49, Fascículo 195, Setembro de 1989, p.625. 
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apresentada como projeto constitucional do Governo Provisório. Com relação à Igreja são 

acrescentadas algumas restrições: exclui-se do país a Companhia dos Jesuítas; proíbe-se a fundação 

de novos mosteiros e de novas ordens monásticas; estabelece-se a inelegibilidade ativa e passiva do 

clero; fixa-se que a cerimônia do casamento civil deveria preceder a cerimônia religiosa, 

obrigatoriamente; determina-se que nas escolas públicas o ensino deveria ser leigo, aconfessional, 

estabelece-se, por fim, a secularização dos cemitérios. 

 Este projeto deveria ser submetido à apreciação e aprovação da Assembléia Constituinte, mas 

no dia 26 de junho, decreta-se a entrada em vigor da precedência obrigatória da cerimônia de 

casamento civil sobre a religiosa. No dia 27 de setembro decreta-se igualmente a secularização dos 

cemitérios, ―altamente ofensiva ao sentimento geral do povo brasileiro que tem como sagrado o culto 

dos mortos, mais do que qualquer outro povo‖, como afirma o Mons. Francesco Spolverini, 

representante da Santa Sé.658 

 Porém a Igreja consegue vitórias, e nem todos os artigos citados acima são aplicados, a 

expulsão dos Jesuítas é revogada e os bens da Igreja não são confiscados, como foi o caso do México 

e da França. 

 
  

2.5 A transição igreja-cemitério em Ribeirão Preto 

 
A Secularização, ou Laicização dos cemitérios ocorreu no período de funcionamento do 

terceiro cemitério de Ribeirão Preto, construído ainda sob os auspícios da Igreja Católica. 

A consciência de secularização foi discutida e inserida na Câmara Municipal em meados de 

1889 e 1890, onde o campo- santo passa a ser responsabilidade municipal, sendo que antes de sua 

desativação, que ocorreu em 1892, ele já havia passado para as mãos do poder público municipal, pois 

em meados de 1889 e 1890 a secularização dos cemitérios já havia se iniciado em Ribeirão Preto de 

maneira oficial e nacional apenas com a chegada da República.659  

A historiadora Tânia Registro660 em ― A Dimensão Histórica da Morte Burguesa nos 

Séculos XIX e XX‖ cita algumas considerações sobre os três cemitérios da cidade, destacando que 

todos os três  estavam localizados dentro dos limites do Patrimônio da Fábrica da Matriz,  não sendo  

precisas as datas exatas de funcionamento (início-transferência e término) dos três cemitérios, o que 

se sabe é que no aspecto administrativo (secular ou religioso) os dois primeiros cemitérios estavam sob 

a responsabilidade das autoridades eclesiásticas e o terceiro cemitério, por ter existido num período de 

                                                           
658 Pe. Frei Elói D. Piva, op.cit.,p. 635-636. 
659 SILVA, Geraldo Vicente Ferreira e, op. cit., p.21. 
660 REGISTRO, Tânia Cristina. A Dimensão Histórica da Morte Burguesa nos séculos XIX e XX, UNESP. Franca, 1994. 
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transição entre o final do Império e início da República (quando os cemitérios foram definitivamente 

secularizados) esteve sob a responsabilidade das autoridades eclesiásticas e num segundo momento 

sob a responsabilidade direta do poder público municipal. 

 
―Indico que, achando-se quase cheio o actual cemitério desta cidade, que esta 

intendência nomeie uma comissão para indicar um lugar apropriado e que offereça largura 
bastante a fim de corresponder as necessidades sempre crescentes deste município, ficando 
o dito cemitério debaixo da fiscalização municipal‖661 

  

 Após a Proclamação da República em 1889 novas normas e leis são criadas para a 

secularização dos cemitérios brasileiros. 

 Em 1892 é inaugurado em Ribeirão Preto o quarto cemitério e em setembro de 1893 é tornado 

público por ato do então Intendente Sr. Arthur de Aguiar Diederichsen.662 

Este cemitério foi planejado para ser construído em um local afastado do centro da cidade, 

num local de baixa especulação imobiliária, no Antigo Núcleo Colonial Antonio Prado, hoje Bairro dos 

Campos Elíseos, como demonstra a Ata de 23 de novembro de 1891; 

 
―Está situado no lote rural nº 16 da 3ª Secção do Núcleo Colonial Antonio Prado‖, tendo 

de superfície 103.836 metros quadrados, todo cercado. Foi adquirido por escritura de compra 
e venda, em 20 de março de 1893, nas notas do 1º Tabelião, lavrada à Fls:41 do Livro nº 
9105, pelo valor de 4:000$000. é cercado de muro de tijolos, com um portão de ferro, para a 
Avenida Saldanha Marinho.‘‘663 

   
 Percebemos no documento a preocupação com o tamanho do cemitério, visto que os 

anteriores apresentaram problemas, tendo que mudar de lugar e se construir outro, também temos as 

modificações na infra-estrutura e higienização da cidade, como demonstra Adriana Capretz:  

 
 ―No bojo dessas modificações, deveriam ser ―afastados‖ do contato com a população 

(principalmente da elite) todos os possíveis agentes de contaminação. O primeiro passo 
seria a remoção do Cemitério que se encontrava na atual Praça Sete de Setembro desde 
1888 e, portanto, zona privilegiada da cidade. A área escolhida para a instalação do novo 
Cemitério Municipal, que viria a se chamar Cemitério da Saudade, foi a do Núcleo Colonial 
Antônio Prado, pois sua localização não se dava na parte central, chamada ‗Cidade‘. ‖664 

 

 O Cemitério da Saudade, um típico cemitério tradicional, passou por muitas reformas e 

ampliações no decorrer dos anos e persiste até os dias de hoje, ocupando uma área de 100.000 m², 

                                                           
661 Arquivo da Câmara Municipal. Ata da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, dia 23 de novembro de 1891. 
662 CIONE, Rubem, op. cit., p.900. 
663 ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. Relação de imóveis da Câmara Municipal que 
compreende de 1890 a 1911.  
664 SILVA, Adriana Capretz Borges da.Campos Elíseos e Ipiranga:memórias do antigo Barracão.Ribeirão Preto:COC, 
2006, p.105. 
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entre a Avenida Saudade e as Ruas Flávio Uchoa, Fernão Sales e Luiz Barreto, comporta um número 

de 117 mil pessoas em 8.500 jazigos, mas não é um número totalmente exato.665 

 No capítulo seguinte, através de dados coletados nos Livros paroquiais de óbitos do município, 

realizaremos um estudo de natureza quantitativa e qualitativa da morte e do morrer em Ribeirão Preto 

no período de funcionamento dos três primeiros cemitérios, de 1867 até 1893. Analisaremos questões 

como o número de óbitos registrados, faixa etária e por sexo da população sepultada, as principais 

causas das mortes no período e questões relativas ao modo de registros e informações contidas nos 

livros de óbitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
665 SILVA, Geraldo Vicente Ferreira e, op. cit., p.32. 
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CAPÍTULO 3 
 

VIDA E MORTE NA VILA DE SÃO SEBASTIÃO DO RIBEIRÃO 
PRETO 
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O objetivo deste capítulo é realizar um estudo quantitativo e qualitativo a respeito da morte e o 

morrer na cidade de Ribeirão Preto com a análise dos registros de óbitos realizados desde o primeiro 

Livro de óbitos que dispomos do Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto (1867-1870) e dos 

demais Livros paroquiais de óbitos do Arquivo da Catedral Metropolitana (1874- 1893) para, através 

das informações contidas nesses registros,  responder algumas questões como: principais causae 

mortis nesse período, informações relevantes sobre os sepultamentos registradas nos livros, situação 

social e econômica da população da cidade, entre outras. 

 Até o início do século XIX a região onde a cidade de Ribeirão Preto foi fundada era povoada 

por entrantes mineiros e de regiões paulistas vizinhas, terra devoluta, teve a família Reis como sua 

antiga desbravadora e seus primeiros 60 anos de ocupação foram pacatos. A população cresceu 

lentamente e em 1856 é oficialmente fundada, mas por volta de 1870 é que acontecimentos mudam 

rapidamente e radicalmente o caráter da região : o solo de terra roxa e o café.666  

 Em 1880, agricultores do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro inspirados pelas boas 

notícias sobre o solo excelente para o cultivo de café descritas por Luis Pereira Barreto e Martinho 

Prado Júnior, iniciam compras de terras e cultivo de café na região e em 1883 é inaugurada uma linha 

férrea da Companhia Mogiana, interligando Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. 

 
 ―O boom cafeeiro (...) mudou para sempre o caráter pastoril de Ribeirão Preto. O 

município, que teve sua população aumentada de 3.000, em 1869, para 12.033 habitantes, 
em 1890 e 59.195 habitantes, em 1900, tornou-se um centro dinâmico.‖667 

 

 Percebemos que a população crescia lentamente e após o boom cafeeiro se acelerou. Os 

livros de óbitos do período de 1844 a 1854 não foram encontrados e os registros de batismo realizados 

na capela de São Sebastião do Ribeirão Preto aparecem em livro próprio a partir de 27 de novembro 

de 1855 e no período de 1864 a 1869 as séries são descontinuadas, o que torna difícil o cálculo do 

crescimento vegetativo da população. Somente a partir de 1870, com a criação da Freguesia de São 

Sebastião do Ribeirão Preto, os registros de batismo tornam-se organizados, legíveis e em séries 

contínuas e a partir de 1874 os registros de óbitos em livros separados de livres e escravos.668 

 De acordo com as pesquisas do historiador José Antonio Lages, entre 1874 e 1883 houve 2571 

nascimentos e 1327 óbitos, uma diferença de 1236 nascimentos em dez anos ou 123,6 

nascimentos/ano. Em 1887 um relatório do presidente da província fornecia o resultado de um 

recenseamento feito, indicando existir neste termo,10.420 habitantes, sendo que 1.379 eram escravos 

                                                           
666 WALKER, Thomas W. BARBOSA, Agnaldo de Souza. Dos coronéis à metrópole: fios e tramas da sociedade e da 
política em Ribeirão Preto no século XX. Ribeirão Preto: Palavra Mágica, 2000. p.39/40. 
667 Ibid., p.40. 
668 LAGES, José Antonio. 1996, op.cit.,p. 236-237. 
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sugere que esse crescimento demográfico não poderia ser resultante apenas do crescimento natural da 

população, mas também a chegada intensa de contingentes de migrantes de outras regiões.669 

 
 

3.1 Os Livros de Registro de Óbitos de Ribeirão Preto 

  
 O Livro de Óbitos e Doações670 do Acervo Restrito do Arquivo Público de Ribeirão Preto, que 

dispomos como documento mais antigo, é o primeiro livro de registros de sepultamentos e inicia-se em 

12 de fevereiro de 1865 com uma relação de doações para obras da ―Matriz de São Sebastião da Barra 

do Retiro‖, despesas da igreja com materiais de construção e declarações de recibos constando uma 

relação numerada de nomes, com 35 prováveis doadores.  

Nas dezessete primeiras páginas deste Livro de Doações e Óbitos são relatadas as doações e 

despesas com a igreja, a partir da página 18 inicia-se a Relação dos Cadáveres sepultados no 

cemitério com data de 19 de outubro de 1867, sendo o primeiro sepultamento o de uma criança do 

sexo feminino, de dois meses, filha de uma escrava do Sr. Francisco Reis. No decorrer das anotações 

de óbitos encontramos anotações de recebimentos de prováveis doações.671 

Os primeiros registros de sepultamentos constam quase todos com um mesmo padrão, no 

início os sepultamentos são citados no cemitério do Ribeirão Preto, depois no cemitério desta Capella, 

com o nome do falecido, sexo, cor, idade, causae mortis e o valor pago do sepultamento ao fabriqueiro. 

Os registros, em alguns casos, são difíceis de entender devido às anotações confusas em meio a 

anotações e declarações do fabriqueiro. No primeiro ano de registros, 1867, temos um total de 19 

sepultamentos, a partir de 1868 o número de sepultamentos começa a crescer e atinge um total de 76, 

em 1869 atinge 88 e em 1870 temos 85 sepultamentos. 

 Do total de 268 sepultamentos anotados no livro de óbitos entre os anos 1867 e 1870, 44,40% 

eram do sexo feminino e 55,59% do sexo masculino. Em alguns anos houve relativo equilíbrio entre os 

sexos, porém a maioria é de óbitos masculinos (tabela 1). 

 
TABELA 1 -  NÚMERO DE SEPULTAMENTOS  POR SEXO – 1867 a 1870 

 

ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

1867* 12 7 19 

1868** 41 35 76 

1869*** 44 44 88 

1870**** 51 34 85 

TOTAL  149 119 268 
                                                           
669 Ibid., p. 246. 
670 Acervo Arquivo Público de Ribeirão Preto, Livro de óbitos e Doações –1865 -1870  
671 Ibid., p. 18 
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Fonte: Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto.  Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  

  
*1867 – Início: 19/10/1867 a 31/121867 

**1868 – Início: 01/01/1868 a 29/12/1868 

***1869 – Início: 01/01/1869 a 30/12/1869 

****1870 – Início: 01/01/1870 a12/07/1870672 

  
 A análise de óbitos por faixa etária e sexo, indica uma proporção muito grande de crianças na 

faixa etária de 0 a 10 anos, 78 do sexo masculino e 73 do sexo feminino, com um número considerável 

de recém-nascidos. Também analisamos casos com mortes acima dos cem anos de idade, como os 

dos registros nº 02 de 08 de outubro de 1867 de Antonio Martins, branco, com idade de 115 anos, 

viúvo, pobre e causa da morte Hidropesia e o registro  nº 50, de 15 de junho de 1868, de Manoel de 

Oliveira Pontes, com 124 anos, sendo assinalado em seu registro causa da morte como velhice, com 

enterro realizado de graça673, porém a idade pode ser irreal, pela falta de registros oficiais e pontuais 

de nascimento da época. 

 Apresentamos  seguir as tabelas de óbitos por faixa etária no período de 1867 a 1870: 
(Tabelas 2 e 3). 

 
TABELA 2 - ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA – SEXO MASCULINO - 1867 a 1870 
 

Faixa Etária Brancos Mulatos/ Pardos 
Livres 

Escravos Total 

0 - 10 69 03 06 78 

11 - 20 08 01 05 14 

21 - 30 12 01 02 15 

31 - 40 04 01 03 08 

41 - 50 08  03 11 

51 - 60 04  02 06 

61 - 70 06 01  07 

71 - 80 02  01 03 

Mais de 100 anos 02   02 

Idade não informada 04  01 05 

Total  118 07 23 149 
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto - Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870   

 
TABELA 3 - ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA – SEXO FEMININO - 1867 a 1870 
 
                                                           
672 Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto.  Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  
673 Ibid., p.18 e 30.  
 

Faixa Etária Brancos Escravos Total 

0 - 10 62 11 73 

11 - 20 06 01 07 

21 - 30 14 02 16 
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Fonte: Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto.  Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  

 
 Observamos também um número pequeno de sepultamentos de escravos, 23 escravos do 

sexo masculino e 20 do sexo feminino, o que se supõe que neste período a maioria dos escravos era 

enterrada nas próprias fazendas em que residiam e trabalhavam, são registrados também os mulatos, 

pardos e livres, um total de 07 óbitos do sexo masculino.  

As causas das mortes assinaladas neste livro estão descritas neste trabalho de forma idêntica 

como no Livro de Óbitos e as principais são: febres, sezões, nascimento, moléstias do umbigo, sarnas, 

parto, téthano, morte repentina, inflamações do fígado, desastres, lombrigas e vermes, hidropesia, 

pneumonia entre outras (Tabela 4).  

 

TABELA 4 
CAUSAE MORTIS - LIVRO DE ÓBITOS E DOAÇÕES- 1867-1870 

 

CAUSAE MORTIS  TOTAL 

Febre 50 

Febres Intermitentes/ Sezão 32 

Recém-nascido 30 

Moléstias do Umbigo/ Mal dos Sete Dias 23 

Sarnas Onicolhida 09 

Parto 07 

Tétano 06 

Repentinamente 06 

Nascimento fora do tempo 05 

Outras causas (Ilegíveis) 53 

Não declarado 07 

TOTAL 268 
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto.  Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  

 
 Os demais livros de óbitos pesquisados são do Acervo do Arquivo da Catedral Metropolitana 

de Ribeirão Preto, sendo registrados pelos vigários em exercício na época: 

 
1º Vigário: Padre Ângelo José Philidory Torres : janeiro de 1870 a 19/04/1877,  assina o livro de óbitos 

nº 01 (de escravos) de 01/04/1872 a 1877 e o livro nº 02 de 01/01/1874 a 21/04/1877 

 
2º Vigário: Padre Nunzio Grecco : abril de 1877 a 1890 assina o livro de óbitos nº 01 (de escravos) de 

1877 a 1886 e o livro nº02 de 22/04/1877 a 08/06/1889 

31 - 40 06 02 08 

41 - 50 03 02 05 

51 - 60 03 02 05 

61 - 70 03  03 

Idade não informada 02  02 

TOTAL 98 20 119 
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3º Vigário: Padre Joaquim Antonio de Siqueira : 1890 a 1895.Assina o livro de óbitos nº02 de 

09/06/1889 e o livro nº03 e nº 04 até 1895674 

 
 Foram analisados ao todo quatro Livros de Assentamentos de óbitos. O primeiro livro de óbitos 

denominado como Livro nº 01 (de escravos) data de 01 de abril de 1872 até abril de 1886, assinado 

pelo Vigário Ângelo José Philidory, registra os óbitos dos filhos de escravos nascidos após a Lei Nº 

2.040 de 28 de setembro de 1871. 

 Neste Primeiro Livro são registrados 159 sepultamentos, sendo os registros descritos de forma 

simples, com o nome da criança, o nome da escrava mãe da criança, o nome do proprietário da 

escrava, a idade, e em poucos casos as causas das mortes. Analisaremos este livro em separado, 

assim como o livro do Acervo do Arquivo Público, devido às características próprias da forma de 

registro encontradas nestes livros.  

 
 TABELA 5 - NÚMERO DE SEPULTAMENTOS POR SEXO - LIVRO DE ÓBITOS DOS 

FILHOS DE ESCRAVOS – 1872 A 1886 

 

ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

1872-1876 13 21 34 

1877-1881 28 36 64 

1882-1886 28 33 61 

TOTAL 69 90 159 
Fonte: Acervo do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto - Livro nº 1 (de escravos) de 04/1872 a 04/1886  

 

TABELA 6 - SEPULTAMENTOS POR FAIXAS ETÁRIAS, LIVRO DE ÓBITOS DOS FILHOS DE 

ESCRAVOS – 1872 A 1886 

 

FAIXA ETÁRIA 1872-1876 1877-1881 1882-1886 TOTAL 

0 a 01 ano 31 45 38 114 

02 a 05 anos 2 12 12 26 

06 a 09 anos  6 5 11 

sem dados  2 6 8 

TOTAL 33 65 61 159 
Fonte: Acervo do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto - Livro nº 1 (de escravos) de 04/1872 a 04/1886  
 

 
 Na tabela acima podemos constatar o elevado número de óbitos de crianças na faixa etária de 

0 a 01 ano, o que comprova a grande mortalidade infantil, principalmente o óbito de recém-nascidos.A 

maior idade  registrada é de 09 anos. 

 
                                                           
674 LAURIANO, João. A Paróquia de Ribeirão Preto no século XIX. Cúria Metropolitana de Ribeirão Preto, 1968, p.5. 
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TABELA 7 - CAUSAE MORTIS ASSINALADAS NO LIVRO DE ÓBITOS 1872-1886 

 

CAUSAE MORTIS TOTAL 

Febre 3 

Lombrigas 4 

Recém-nascido 4 

Estupor 1 

Não declarado 147 

TOTAL 159 
Fonte: Acervo do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto - Livro nº 1 (de escravos) de 04/1872 a 04/1886  

 

 As causae mortis neste Livro são mencionadas somente nos primeiros registros e são as mais 

comuns para essas faixas etárias: febres, lombrigas, nascimento e estupor, dos 159 registros, 147 não 

citam a causa do óbito.   

O livro nº 2 (cadastrado como nº 2 pelo Arquivo da Catedral) inicia-se  como 3º Livro de 

Falecidos da Freguesia de Ribeirão Preto de janeiro de 1874 a setembro de 1889. Apresenta folhas 

soltas e assinadas pelo Vigário Ângelo José Philidory Torres até 1877.  

Percebemos, portanto, que muitos registros de óbitos se perderam com o tempo, do último 

registro de julho de 1870, passamos para janeiro de 1874. 

As anotações dos registros dos óbitos também são bem distintas, em alguns anos percebemos 

uma maior preocupação com os registros de sepultamentos por parte de quem assinava esses 

registros, é o caso dos registros assinados pelo padre Ângelo José Philidory Torres, primeiro Vigário da 

Matriz, que mantêm uma ordem de data por extenso, nome do sepultado, cor, causae mortis, idade, 

como no exemplo a seguir do primeiro registro deste livro (Figura 1): 

 

 

 Figura 1  : Primeiro Registro -  3º Livro de Falecidos da Freguesia de Ribeirão Preto – 1874 - 1889  
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José (Branco) Aos sete de janeiro de mil oitocentos e setenta e quatro, José filho 
legítimo de João Correia falleceu de febre na idade de um anno e foi sepultado no Cemitério 
desta Matriz do Ribeirão Preto e para constar faço este assunto que firmo. 

Vigº Padre Ângelo José Philidory Torres675 

   

 As anotações a partir de 22 de abril de 1877 pelo segundo vigário Padre Nunzio Grecco 

apresentam apenas o nome do sepultado, a idade, o estado civil, a cor, condição de escravo, não cita a 

causa da morte e em muitos casos nem mesmo a idade da pessoa falecida. 

 O livro nº 3 de 09/1889 a 05/1892 inicia-se em 02 de setembro de 1889, assinado pelo Vigário 

Joaquim Antonio de Siqueira apresenta uma nova descrição dos sepultamentos como nome e 

sobrenome na maioria dos casos, idade, cor, estado civil, causa da morte, local como o nome da 

fazenda ou se o óbito ocorreu na cidade e também a nacionalidade dos falecidos, sendo que a partir de 

1891 aparecem os registros de sepultamentos além de africanos, de portugueses, italianos, austríacos, 

espanhóis e as causas das mortes também são mais variadas e diagnosticadas em alguns casos com 

atestado médico e nome do médico, além também de alguns registros mencionarem casos em que não 

houve atendimento médico. 

 Há uma anotação do Vigário Joaquim Antonio de Siqueira no mês de novembro de 1889 no 

qual ele declara que deixa de fazer os lançamentos de cinco meses por falta de apontamento e volta 

aos registros em 02 de maio de 1890. 

   
“Deixo de fazer os lançamentos de cinco meses por falta de apontamento. 
  Vigário Joaquim Antonio de Siqueira.”676 

 

 Não há nenhuma outra declaração que explique melhor essa atitude, na página seguinte a esta 

declaração já se inicia o ano de 1890 no mês de maio. 

 O livro nº 04 inicia-se em 05/1892  até 06/1894, analisamos os registros até a data do primeiro 

sepultamento no cemitério público do município, sendo que houve translado dos corpos desse terceiro 

cemitério para o cemitério da Saudade. 

 O ultimo registro que ainda é assinalado como sepultamento no cemitério desta Matriz é de 11 

de julho de 1893. 

 Rubem Cione cita em sua obra História de Ribeirão Preto677 que o primeiro sepultamento feito 

em quadra geral no cemitério da Saudade ocorreu em 1º de junho de 1893, citado no Livro I deste 

cemitério, documento de translado de ―restos mortais do Cemitério da Catedral‖. 

                                                           
675 Fonte: Acervo do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. 3º Livro de Fallecidos da Freguesia de 
Ribeirão Preto – 1874 – 1889, p.01. 
676Ibid., p.08.   
677 CIONE, Rubem. História de Ribeirão Preto. V Volume, 1ª edição, Ribeirão Preto: Legis Summa, 1997. p.890 
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 3.2 Óbitos por Faixa Etária e por sexo – 1867 - 1893  

 
 Percebemos através da análise quantitativa o crescimento do número de óbitos a cada ano, 

assim como o maior número de óbitos masculinos no período, como demonstra a tabela por ano e total 

de óbitos por sexo abaixo: 

 
TABELA 8 - SEPULTAMENTOS POR SEXO - RIBEIRÃO PRETO - 1867-1893 
 

 

 Fonte: Acervo do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto - Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870, Livro nº 1 
(de escravos) de 04/1872 a 04/1886 – Livro nº02 de 1874 – 1889, Livro nº0 3 de 09/1889 a 05/1892; Livro nº 04 de 05/1892 
a 06/1894. 
 
 O total de óbitos analisados no período de 1867, com os registros do então primeiro cemitério 

da capela, até a data dos registros do primeiro sepultamento no cemitério público da Saudade em 

1893, e somando-se os registros do Livro de óbitos dos filhos de escravos (período de 1872 a 1886), 

totalizam-se 5.452 óbitos. 

 Através da análise dos sepultamentos por faixa etária (Tabela 9), verificamos a grande 

ocorrência de mortalidade infantil nesse período e uma grande incidência de mortes de recém-nascidos 

e crianças com menos de 1 ano de idade, sendo a maior parte das causas apontadas como 

inviabilidade e outras doenças que atingiam essa faixa etária, como as moléstias do umbigo, febres, 

sarnas e verminoses.  

 Em segundo lugar, temos a faixa etária entre 21 a 30 anos, o qual as ocorrências mais 

constantes eram as mulheres vítimas de parto e outras doenças como  tuberculose, febres e moléstias 

do coração, fígado e estômago, assassinatos, entre outras. 

  
 
TABELA 9 - SEPULTAMENTOS POR FAIXAS ETÁRIAS -  RIBEIRÃO PRETO, 1867 – 1893 

 

FAIXA 
ETÁRIA 

1867-
1870 

1874-
1877 

1878-
1881 

1882-
1885 

1886-
1889 

1890-
1893 TOTAL 

ANO MASCULINO FEMININO TOTAL 

1867 - 1870 149 119 268 

1872 - 1877 219 174 393 

1878 - 1881 327 257 584 

1882 - 1885 453 361 814 

1886 - 1889 744 664 1408 

1890 - 1893 1067 918 1985 

TOTAL 2959 2493 5452 
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0 a 10 151 176 290 443 853 1289 3202 

11 a 20 21 26 43 50 97 108 345 

21 a 30 31 37 47 58 107 162 442 

31 a 40 16 26 40 74 106 119 381 

41 a 50 16 28 18 41 73 101 277 

51 a 60 11 22 26 41 50 62 212 

61 a 70 10 12 11 14 26 54 127 

71 a 80 3 3 3 15 19 39 82 

81 a 90  3 3 5 10 16 37 

91 a 100    1 1 4 6 

acima de 100 
Anos 2 1 3 2  3 11 

S/D 7 14 47 19 56 28 171 

TOTAL 268 348 531 763 1398 1985 5293 
Fonte: Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto - Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  - 
Acervo  do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, Livro nº02 de 1874 – 1889, Livro nº0 3 de 09/1889 a 
05/1892; Livro nº 04 de 05/1892 a 06/1894. 

 
 Entre a origem dos falecidos temos óbitos de 326 escravos entre adultos e crianças no período 

de 1874 a 1888, conforme dados da pesquisa de Osmar David Júnior, que trabalhou com os mesmos 

livros paroquiais em sua dissertação A população Escrava de Ribeirão Preto de 1870 a 1888678, sendo 

que a partir de 1889 são registrados como negros ou africanos 50 registros de sepultamentos. 

  Entre os considerados pardos e filhos de escravos, mulatos e livres, temos o registro  no total 

do período de 234 sepultamentos. 

 A partir de 1889 começam os registros de estrangeiros e o padrão dos assentos de óbitos se 

modifica, é registrado além das causae mortis, o nome do falecido, em alguns casos com sobrenome, 

estado civil, o local do falecimento, na vila ou em determinada fazenda, o nome do proprietário da 

fazenda, se foi feito sacramento pelo pároco, a descrição detalhada do óbito em alguns casos, se o 

enterro foi grátis pelo fato do falecido ser pobre e menções de atestados médico e assistência médica 

ou não. 

 Os estrangeiros citados nesses registros são: italianos (160 óbitos), portugueses (40), 

austríacos (20), espanhóis(08), russos(03), alemães(03) e outros/indeterminado(02).  

 Percebemos também a grande quantidade de migrantes, principalmente de cidades próximas 

como Franca e um grande número de migrantes provenientes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 

 
 

3.3 A vida e a morte em  Ribeirão Preto em meados do século XIX 

 
                                                           
678 DAVID JUNIOR, Osmar. A população escrava de Ribeirão Preto de 1870 a 1888. Dialogus.Ribeirão Preto, v.1, n.2, 
2006, p.161-176. 
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 Não era fácil manter-se vivo e saudável com tantas epidemias e doenças não-diagnosticadas e 

tratadas em meados do século XIX no Brasil. Muitos historiadores nos lembram ocorrências de febres 

intermitentes, febre amarela, cólera e varíola ocorridas na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Na 

―História da Vida Privada no Brasil‖679 observa-se que a febre amarela tornou-se endêmica a partir de 

1850, assim como a cólera e a varíola, esses males não ficaram restritos apenas ao Rio de Janeiro, 

como aponta o autor  ―Todas as províncias acabaram sendo atingidas por essas pestilências e 

mortandades‖.680  

 Não podemos deixar de mencionar o fato de que naquele período as condições de vida da 

população na maioria das vezes, não eram adequadas pela falta de higiene, carência e deficiência na 

alimentação, moradias e vestimentas precárias, o que contribuíam com o grande número de 

mortalidade, principalmente a infantil.O fato de não se diagnosticarem as verdadeiras causas e a 

doença em si, pela falta de médicos e medicamentos adequados e disponíveis, também foi um fator 

importante para  a mortalidade. 

 Na época da formação da Vila de São Sebastião do Ribeirão Preto, as terras do município 

eram utilizadas para a agricultura de subsistência e para a criação de gado, sendo estas duas 

atividades as responsáveis pelo desmatamento e a abertura das primeiras fazendas.  Na década de 

1870 o município de Ribeirão Preto, com um solo, clima e altitude excelentes para o cultivo do café, 

começa a fazer parte da frente de expansão cafeeira devido ao esgotamento dos solos do Vale do 

Paraíba paulista e fluminense e a queda na produtividade da região cafeeira de Campinas. Essa 

expansão cafeeira necessitava de mão-de-obra, que em algumas fazendas foi formada com mão-de-

obra local e outras com mão-de-obra de outras regiões do país, além do pequeno número de escravos 

e a mão-de-obra imigrante, que teve papel fundamental na consolidação do café no município, sendo 

responsável pela manutenção das lavouras mesmo antes da abolição, além de provocar um grande 

aumento populacional.681 

 Os imigrantes que chegavam à cidade e se dirigiam ao campo, às plantações de café, 

enfrentavam os mais diversos males, as febres tropicais, picadas de cobra, casos de afogamentos, 

mortes nos partos, recém-nascidos fora de tempo e alguns nem bem chegavam e se deparavam com a 

morte, como o registro do dia 04/03/1892 de um italiano, de mais ou menos 45 anos, sem identificação, 

que faleceu na Fazenda Dumondt, três dias depois de chegar ao Brasil, de moléstia desconhecida.682   

                                                           
679 ALENCASTRO, Luiz Felipe. História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, v.2. 
680 Ibid., p.69. 
681 PINTO, Luciana Suarez Galvão. Ribeirão Preto: A dinâmica da economia cafeeira de 1870 a 1930. Dissertação 
(Mestrado em História Econômica). Araraquara: Universidade Paulista, 2000. 
682  Acervo do Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, Livro nº0 3 de 09/1889 a 05/1892, p.136. 
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 Os desastres e acidentes mencionados também direcionam os acontecimentos históricos da 

época, desastres na Linha da Mogiana começam a ser registrados a partir de 1889, dos 17 casos de 

desastres, 05 estão relacionados à acidentes como atropelamento de trem e outros relacionados à 

estrada de Ferro. A Companhia Mogiana de Estradas iniciou suas atividades em Ribeirão Preto 

em  23 de novembro de 1883, dia que o primeiro trem inaugurava a ferrovia, diante de um povo 

entusiasmado e ao mesmo tempo assustado com o trem de ferro que traria nova gente, novos 

costumes e progresso. Nessa época a cidade não passava de uma modesta vila surgida de um 

matagal, coberta de capinzais, terrenos lamacentos e brejos, circundada por grandes fazendas de café, 

totalmente sem recursos, conforto, higiene e garantias individuais.683  

 Em 1884 inaugurava-se a Estação em frente à Rua General Osório, localizada próxima às 

margens do Ribeirão Preto, na atual Avenida Jerônimo Gonçalves, contava com a seção de despachos 

de encomendas, área livre para passageiros, telégrafo, sala de espera e restaurante. A chegada da 

Cia. Mogiana, organizada pelo capital cafeeiro brasileiro, tendo como principais acionistas os próprios 

fazendeiros, favoreceu o escoamento da produção de café e facilitou a chegada dos imigrantes. 684 

 A cidade de Ribeirão Preto passou a ser um centro distribuidor de mercadorias para as 

fazendas e para as cidades não servidas pela ferrovia , os impostos sobre as atividades urbanas do 

município permitiram que a administração municipal pudesse fazer as obras de infra-estrutura 

demandadas pela população, entre elas as redes de água e esgotos, o calçamento das ruas e a 

arborização das praças e jardins.685 

 É comprovado que a  Cia. Mogiana trouxe progresso à cidade, mas também, como 

constatamos nos registros de óbitos, trouxe também a morte para alguns moradores. 

 Os registros de óbitos no período de início da Cia. Mogiana na cidade não apresentam as 

causae mortis dos falecidos, sendo o primeiro registro de acidente ocorrido no dia 31 de março de 

1889, com o sepultamento de um homem de nome Benedicto, de filiação desconhecida, com 22 anos, 

que segundo o registro de óbito ―faleceu de desastre na linha Mogyana‖.686 

 O outro registro de morte é do dia 09 de setembro de 1891, um outro Benedicto, um menino de 

07 anos que  ―falleceu de desastre que sofreu na perna pela machina da Estrada de Ferro n´esta 

Estação‖687  

                                                           
683 CIONE, Rubem. Op. cit., p.190-191. 
684 PINTO, Luciana Suarez Galvão, Op. cit.  
685 PINTO, Luciana Suarez Galvão, Op. cit.    
686 Livro de óbitos  nº02 de 1874 – 1889,  Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, p.134. 
687 Acervo do  Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, Livro de nº0 3 de 09/1889 a 05/1892 -, P.82. 
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 Outra criança vítima da Estrada de Ferro morreu no dia 17 de janeiro de 1892: Antonio, de dez 

anos de idade, natural do Rio de Janeiro, ―falleceu repentinamente por ter sido pegado pelo trem da 

Mogyana‖688. 

 A quarta vítima também é de 1892, 13 de abril: Casemiro Freirias, 30 anos de idade, casado, 

natural da Espanha ― falleceu de congestão do pulmão e proveniente d´ uma queda na Estrada de 

Ferro da Companhia Mogyana.689 

  A última vítima até os registros pesquisados é do dia 22 de abril de 1893: José Morgatto, 40 

anos, casado, natural de Portugal, ― falleceu de desastre na estrada de ferro em Dumondt‖.690 

  As menções de causas mortis com atestados médicos começam a ser citadas a partir dos 

registros de 28/06/1890, citando médicos como Dr. Assis e Dr. Gusmão, e um registro cita atestado do 

subdelegado de Polícia em novembro de 1890 numa causae mortis de inflamação no útero em uma 

mulher de 35 anos de idade691, porém são poucos os registros com atestados médicos, e a partir de 

outubro de 1891 surgem vários  registros com anotações de causae mortis que não tiveram assistência 

médica em doenças como moléstias do umbigo, febres, coqueluche, catharro no peito, parto, vermes, 

desinteria, inviabilidade, inflamações no fígado, bichas e também menções em alguns registros que a 

vítima faleceu na Casa de Misericórdia, além das citações de prestação dos socorros espirituais. 

 A falta de médicos era um grande problema para a população que crescia na cidade. O 

primeiro médico local a estabelecer clínica em Ribeirão Preto, foi o TTE. CEL. Médico  Dr. Joaquim 

Stanislau da Silva Gusmão, cearense, veio para a cidade em 1876 com a família Barreto, era um 

clínico bondoso, teve 13 filhos e foi prefeito de Ribeirão Preto em várias legislaturas. Faleceu em 

1899.692  

 A seguir a análise do gráfico nos mostra a evolução do número de sepultamentos no período 

de 1867 a 1893: 

 
                                                           
688 Ibid., p.121. 
689 Ibid., p. 144. 
690 Acervo do  Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto Livro de óbitos  nº 04 de 05/1892 a 06/1894, p.72. 
691 Ibid., p.28. 
692 CIONE, Rubem, Op.cit., p. 137. 
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GRÁFICO 1: NÚMERO DE SEPULTAMENTOS – RIBEIRÃO PRETO – 1867-

1892:
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Fonte: Acervo do Arquivo Público de Ribeirão Preto - Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  - 
Acervo  do Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, Livro nº02 de 1874 – 1889, Livro nº0 3 de 09/1889 a 
05/1892; Livro nº 04 de 05/1892 a 06/1894. 

 
 Através da análise do gráfico percebemos que em alguns anos tivemos mais sepultamentos do 

que em outros, porém os registros de 1889 são anotados até o mês de novembro, um total de 449 

óbitos e só depois voltam a ser registrados no ano seguinte no mês de maio de 1890, daí uma 

expressiva queda no número de sepultamentos. Os anos de 1891 e 1892 possuem registros normais e 

no ano de 1893 temos uma queda porque utilizamos os dados até a data do último registro de 

sepultamento no cemitério da Praça Sete de Setembro, a partir de 11 de julho de 1893 os 

sepultamentos são realizados no cemitério municipal. 
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3.4. As principais causae mortis em Ribeirão Preto – 1867-1893 

 
 Do que se morria e como se morria em Ribeirão Preto na metade do século XIX? Essa 

resposta é apresentada de forma generalizada nos registros dos livros paroquiais da época, uma vez 

que não se dispunha de médicos, hospitais e conhecimentos específicos sobre algumas doenças, o 

pároco que registrava os assentos na maioria das vezes repete de forma diferente a mesma causa da 

morte. 

 Outro fator relevante é o alto índice de abstenções dessas causas. De um total de 5.452 óbitos 

registrados, 2.996 não possuem a causa da morte, esses registros estão principalmente nos anos de 

1877 a 1888. Em 1889 temos somente 38 registros apontando as causas num total de 449 óbitos. Que 

causas seriam essas? Doenças epidêmicas? Porque não houve registro dessas mortes? Uma dúvida 

que poderá ser esclarecida com novas pesquisas e estudo  comparativo com outras fontes, como 

atestados médicos da época. 

 Somente a partir de 1890 é que os registros voltam a ter um padrão mais claro sobre os 

falecidos e suas causae mortis, assim como a citação dos atestados médicos, a assistência médica, os 

socorros espirituais ao falecido e uma clareza maior em relação à descrição das causas que levaram o 

indivíduo ao óbito são registradas a partir desse período.   

  As causas mais acometidas aos falecimentos, ou como o pároco prescrevia nos registros ― 

falleceu vítima de...‖, são diversas e procuramos apurar um número considerável das principais causae 

mortis devido ao fato de obtermos um total de 159 causas. 

 Na tabela a seguir (Tabela 10) listamos as 20 causas com maior número de óbito: 

 
TABELA  10 – PRINCIPAIS CAUSAE  MORTIS  RIBEIRÃO PRETO – 1867 A 1892 

CAUSAE MORTIS TOTAL 

FEBRE 724 13,28% 

LOMBRIGAS/BICHAS/VERMES 160 2,93% 

RECÉM-NASCIDO 98 1,79% 

MOLÉSTIA DO UMBIGO 81 1,48% 

INVIABILIDADE 65 1,19% 

HIDROPEZIA 63 1,15% 

BRONCHITE 61 1,11% 

DENTIÇÃO 56 1,02% 

FEBRES INTERMITENTES/SEZÃO 56 1,02% 

TUBERCULOSE PULMONAR 50 0,92% 

PARTO 48 0,82% 

SARAMPO 44 0,81% 

PNEUMONIA 42 0,71% 
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INFLAMAÇÃO 41 0,70% 

REPENTINAMENTE 36 0,61% 

LEZÃO ORGÂNICA DO CORAÇÃO 36 0,61% 

INFLAMAÇÃO INTESTINAL 36 0,61% 

COQUELUCHE 30 0,51% 

DIARHEA/DESINTHERIA 28 0,50% 

INFLAMAÇÃO NO FÍGADO 26 0,41% 

NÃO DISPONÍVEL 2996 54,95% 

OUTRAS CAUSAS *693 675 12,38% 

TOTAL 5452 
Fonte: Acervo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto.Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870,Livro nº 1 (de escravos) 
de 04/1872 a 04/1886 – Livro nº02 de 1874 – 1889, Livro nº0 3 de 09/1889 a 05/1892; Livro nº 04 de 05/1892 a 06/1894 . 

  
  

De acordo com a tabela acima podemos afirmar o que foi dito anteriormente. Assim, 54,95% 

dos registros dos livros paroquiais de óbitos não apontam a causa da morte e em primeiro lugar das 

causas assinaladas como motivo dos óbitos temos as febres, com 13,28 % , em segundo lugar as 

doenças relacionadas às faixas etárias de 0 a 10 anos como as verminoses, que são descritas na 

maioria dos registros como ―bichas‖, em outros como ―lombrigas‖ e também como ―vermes‖, registram 

um total de 2,93%, em seguida temos a morte no nascimento com 1,79%, moléstia do umbigo com 

1,48%, a inviabilidade, que está descrito na maioria dos registros de crianças com até 01 ano de idade,  

registra 1,19%  e dentição que também está relacionado a essa faixa etária consta com 1,02% do total 

de falecimentos. 

 As demais causas de mortes estão relacionadas às outras faixas etárias, principalmente em 

adultos do sexo masculino onde as causas mais comuns são: hidropesia, as doenças pulmonares 

como a pneumonia e a tuberculose, doenças do coração e fígado.  

 As informações contidas nos Livros de Óbitos confirmam a grande incidência de doenças 

produzidas pelo desgaste físico: pneumonia, tuberculose, além de mordedura de cobra, desastres e 

acidentes e também os assassinatos, homicídios, queimaduras, moléstias do coração, pulmão, fígado, 

recaídas de parto, e as febres, as primeiras em praticamente todos os Livros de registros. 

 As febres intermitentes, ou sezões, como eram descritas em alguns registros seguiam ceifando 

vidas ao longo do século XIX . No Rio de Janeiro a febre amarela torna-se endêmica a partir de 1850, 

além de surtos de cólera e varíola, ocorriam principalmente nos meses de fevereiro e março, durante 

as chuvas de verão.694    

                                                           
693 * Lista completa das outras causas : Tabela 11 nas  páginas 62, 63 e 64, no Anexo B. 
694 ALENCASTRO, Luiz Felipe. Op. cit., p.67-68. 
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  No restante do ano, havia dois grupos de riscos: as grávidas e os recém-nascidos, que 

dependiam do trabalho e talento das poucas parteiras, que na maioria das vezes quando saíam para 

trabalhar quase sempre havia um luto: ou morria a mãe ou morria o bebê.695  

 Em Ribeirão Preto, cidade de clima tropical, a maior incidência de óbitos causados por febres 

também ocorreram no período do verão, sendo os meses de novembro a março os mais numerosos 

com esses registros, porém hoje sabemos que na maioria dos casos, as febres não eram a verdadeira 

causa da morte do indivíduo e sim outra doença não diagnosticada, mas na época em evidência as 

febres eram uma causa de morte.  

 A pobreza, a falta de higiene e más condições de vida favoreciam doenças como a 

gastroenterite, sarnas, thétano, estupor, tipho, congestão, inflamações intestinais, acesso pernicioso, 

anemia, moléstias de pele, chagas, lepra, câimbras de sangue, inchações, feridas, desinterias, 

rheumathismo, gangrenas e tosses sufocantes, além de outras doenças como sarampo, catapora, 

meningite, influenza e apoplexia. 

 Os casos de morte em idosos continham causas como senilidade, marasmo senil, incômodos 

provenientes da idade, alienação mental e velhice. 

 Há várias ocorrências de outras causas relacionadas ao cotidiano como as mortes repentinas, 

acidentes, desastres, catástrofes, queimaduras, afogamentos, mordedura de cobra, quedas e 

assassinatos, que na maioria das vezes eram relatados de acordo como ocorreram: a tiros, 

navalhadas, ferimentos na cabeça, no estômago proveniente de agressões e facadas. Somados no 

período estudado, temos um número de 18 assassinatos entre 1867 e 1893, onde na maior parte dos 

casos as vítimas eram do sexo masculino entre 20 e 50 anos de idade, tanto nas fazendas ou  na vila e 

muitos casos envolviam principalmente estrangeiros. Houve também a ocorrência de um assassinato 

feminino em 05 de março de 1875, ―Maria Joana, 18 anos, casada com Gabriel Botão, assassinada e 

queimada (pelo marido).‖696 

 Rubem Cione, ao descrever os primeiros cemitérios e a necessidade de implantação do 

terceiro cemitério de Ribeirão Preto, cita referências aos assassinatos e mortes violentas: 

 
 “Entretanto, já em 1891 cogitava-se da construção de um outro cemitério... Não se 

estranhe isso. Além das mortes naturais ocorridas em todo vasto território do Município, que 
compreendia também os atuais municípios de Sertãozinho e Cravinhos, quase diariamente 
eram enterradas duas, três e mais pessoas vitimadas em  rinchas e tocaias. Ribeirão Preto 
era, então, perigoso sertão...”697 

 

                                                           
695 Ibid.,p.72. 
696 Livro de óbitos  nº02 de 1874 – 1889,  Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. 
697 CIONE, Rubem. Op. cit., p.902. 
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 Há também uma única ocorrência de suicídio, em 12 de outubro de 1891, de um ex-escravo, 

Ignácio, viúvo, com 60 anos de idade, ―suicidou-se por enforcamento.‖ 698 

 A análise do gráfico abaixo  aponta as principais causae mortis no período estudado: 

 
 

GRÁFICO 2: PRINCIPAIS CAUSAE  MORTIS, RIBEIRÃO PRETO, 1867-1893 
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Principais causa mortis 

 

Fonte: Livro de óbitos e Doações 1865 – 1870  - Arquivo Público de Ribeirão Preto – Acervo 
Livro nº 1 (de escravos) de 04/1872 a 04/1886 – Livro nº02 de 1874 – 1889, Livro nº0 3 de 09/1889 a 05/1892; Livro nº 04 
de 05/1892 a 06/1894 – Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto 

 
 As causas das mortes analisadas nos Livros paroquiais de óbitos nos dão uma visão de como 

se vivia e do que se morria na cidade de Ribeirão Preto no período do funcionamento de seus três 

primeiros cemitérios. Percebemos que a maioria das causas de mortes registradas estão relacionadas 

à uma população que vivia sem muitas condições de higiene, sem recursos médicos, alta taxa de 

natalidade e conseqüentemente alta taxa de mortalidade infantil. As crianças eram sem dúvida as 

maiores vítimas. 

 Neste período a cidade ainda não dispunha de recursos básicos para uma melhoria das 

condições de vida da população, que só estariam presentes anos depois como o início dos 

calçamentos das ruas em diversas etapas, feito com macadame no início e depois com 

paralelepípedos em 1889 e a complementação ao serviço de saneamento, em função da epidemia de 

febre amarela em 1903699. 

   

 

                                                           
698 Livro de nº0 3 de 09/1889 a 05/1892 - Arquivo Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, p.91. 
699 SILVA, Adriana Capretz Borges da.Op. Cit., p.59. 
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No final do século XX tivemos transformações diante da morte e de suas representações, que 

se iniciaram no século XIX através da grande mudança nos costumes fúnebres urbanos no Brasil. Na 

carta régia de 14 de janeiro de 1801, o príncipe regente de Portugal ordenava ao governador da 

Província de São Paulo que em cada cidade se escolhesse um terreno para se construir um cemitério, 

distante da cidade, para que não fossem nocivos à saúde dos vivos os miasmas dos mortos.700 

 Essas transformações não foram de início aceitas pela população, havia os costumes fúnebres, 

o campo-santo, a preocupação com a boa morte, que era planejada em vida. 

 No Brasil tivemos um caso clássico desse protesto, a ―Cemiterada‖, na Bahia, em 1836, conflito 

entre o ―sagrado‖ e o ―profano‖ contra a construção do cemitério público, porém com a epidemia de 

cólera em 1855, não houve outro jeito, o cemitério pelo qual os revoltosos lutaram teve que funcionar. A 

morte através das epidemias e contágios levou o medo aos mortos na população, sendo os enterros 

novamente proibidos nas igrejas, agora não havia mais protesto, a morte já não era mais um 

espetáculo, e sim uma ameaça.701 

 Este modelo de morte não chegou com a mesma velocidade em todos os setores da sociedade 

e nem em todas as cidades, houve um período de rearranjos e negociações em torno do espaço dos 

vivos e dos mortos, havia os que queriam ainda a ―velha morte‖ e havia os que queriam a ―nova morte‖. 

 A partir da lei de 1º de outubro de 1828 que criava as câmaras municipais nas cidades e vilas 

aprofunda a regulamentação do assunto, porém  os municípios não dispunham de renda para a 

construção dos cemitérios e acabavam sem muitas alternativas: ou adiavam a iniciativa e permitiam os 

sepultamentos nas igrejas, ou clamavam à população ajuda para a construção do cemitério.702 

 As epidemias e doenças infecto-contagiosas tiveram forte influência na contribuição do medo 

do contágio através dos mortos e houve o desejo de afastar-se deles. Essas ideias de contágio surgem 

com conselhos médicos e de higienização. 

 Em Ribeirão Preto não há indícios nem registros de documentos que comprovem se houve 

conflitos com a proibição dos sepultamentos dentro das igrejas, visto que o primeiro cemitério era muito 

pequeno, assim como a capela, e os demais foram se formando nos arredores da Matriz crescendo 

junto com a população, enchendo-se rapidamente e depois desativados e cedendo lugar a praças e 

ruas importantes do centro da cidade.  

 De acordo com o pensamento vigente do final do século XIX as cidades deveriam ser 

―saneadas e embelezadas‖ e todos os miasmas e focos de doenças deveriam ser afastados do contato 

com os moradores e por isso somente na década de 1880 é que Ribeirão Preto já possuía um hospital 

                                                           
700 CYMBALISTA, Renato. Cidades dos Vivos: Arquitetura e atitudes perante a morte nos cemitérios do estado de 
São Paulo. São Paulo, Annablume: Fapesp, 2002, p.43. 
701 REIS, João José. Op. cit. 
702 CYMBALISTA, Renato. Op. cit.,p.45-46. 
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de isolamento de leprosos, um cemitério e um matadouro, que após várias mudanças por motivo de 

saúde pública são localizados longe do centro.703 

 Outra análise importante que nos levou a conhecer melhor o passado da cidade e sua relação 

com os três primeiros cemitérios é a análise quantitativa e qualitativa dos óbitos, como se morria, quem 

morria e de que males morriam os primeiros habitantes da próspera capital do café. 

 As causas das mortes eram variadas e ao mesmo tempo registradas de diferentes formas no 

livros paroquiais de óbitos, sendo que num período relativamente grande ( 1877 a  1888) não há 

nenhum registro da causa da morte, o que dificulta a pesquisa nessa questão. 

 Os registros de óbitos eram também descritos de formas diferentes de acordo com o pároco da 

época, alguns com maiores detalhes do falecido e de sua situação social e também de sua causa da 

morte. 

 As principais causas apontadas nos livros de óbitos são as febres e doenças em crianças com 

menos de um ano de idade, como moléstias do umbigo, inviabilidade, morte no nascimento, bronquite, 

dentição, entre outras, o que se comprova na análise de óbitos por dados de faixa etária. 

 Apesar do grande número de registros sem as causae mortis, podemos constatar as 

transformações ocorridas diante da morte e do morrer na cidade através da progressiva secularização 

das atitudes relativas à morte, os registros dos óbitos vão com o passar dos anos identificando melhor 

os mortos, suas causas, as fatalidades que o levaram ao óbito, se receberam socorros espirituais; os 

sacramentos com a presença do padre no momento da morte caracterizando a importância da religião 

e a mudança de local do cemitério. 

 A assistência médica também ressalta a importância da figura do médico na sociedade nessa 

época, a falta de recursos e médicos com diagnósticos precisos e voltamos aos dias atuais, quando 

ainda muitos brasileiros morrem em hospitais públicos sem a devida assistência médica. 

 Outro fator interessante, é que mesmo após a secularização dos cemitérios que já havia 

ocorrido em todo o Brasil com a chegada da República, os registros continuam a ser feitos pelo vigário 

da matriz, no livro de óbitos paroquial. Mesmo a nossa pesquisa sendo realizada até a menção de 

enterro no cemitério municipal, percebemos que os registros continuam até o ano de 1895, quando o 

cemitério da Saudade já estava em funcionamento. 

 Este cemitério, sendo o primeiro cemitério municipal, mesmo encontrando-se totalmente lotado 

permanece na memória da população e é um verdadeiro museu a céu aberto, já os primeiros 

cemitérios, nem a memória lhes restou. Muitas pessoas nascidas e residentes na cidade nem 

imaginam que locais que freqüentam e que são pontos urbanos importantes, no passado abrigavam as 

                                                           
703 SILVA, Adriana Capretz Borges da.Op. Cit., p.59. 
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primeiras necrópoles. No processo de urbanização, embelezamento, higienização e  progresso, a 

cidade dos vivos  se sobrepôs à cidade dos mortos.   
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Anexo A: Figuras 

 

 

Figura 2: Largo da Matriz em 1890, atual Praça XV de Novembro 
(Fonte: APHRP). 
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Figura3: Antiga Igreja Matriz de São Sebastião do Ribeirão Preto, 1876 
(Fonte: APHRP). 

 
 

 

 

Figura 4: Patrimônio da Fábrica da Matriz 
elaborada pelo engenheiro Antônio Soares 
Romeo em janeiro de 1932 (detalhe tracejado 
do cemitério velho) 
(Fonte: APHRP). 
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Figura 5: Capa do 2º Livro de Óbitos  
(Fonte: Acervo Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto). 

  

Figura 6: Ante capa do 2º Livro de Óbitos. 
(Fonte: Acervo Arquivo da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto). 
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Anexo B: Tabela 11 : Outras Causas Assinaladas Nos Livros De Óbitos – Ribeirão Preto 1867 A 
1892 
 
CAUSAE MORTIS TOTAL 

INFLAMAÇÃO NA GARGANTA 24 

INTERITE AGUDA/CHRONICA 22 

FEBRE PALUSTRE 22 

QUEIMADURAS 21 

SARNAS 19 

ASSASSINATO 18 

THÉTANO 17 

DESASTRE/ACIDENTE 17 

CONGESTÃO CEREBRAL 15 

FEBRE TYPHOIDE 14 

HETHICA 13 

CONGESTÃO 12 

VELHICE/SENILIDADE/LONGEVIDADE 12 

ESTUPOR 11 

MORFÉTICA/LEPRA 10 

MORDEDURA DE COBRA 10 

GASTROENTERITE 9 

MENINGITE 9 

THÍSICA 9 

DIFLUXO 8 

SUSPENSÃO 8 

INFLUENZA 8 

ACESSO PERNICIOSO 8 

CÓLICAS 8 

BRONCHO-PNEUMONIA 8 

INFLAMAÇÃO UTERINA 7 

TIPHO 7 

FEBRE PERNICIOSA 7 

ASPHIXIA EM RECÉM-NASCIDO 7 

INFECÇÃO PURULENTA 6 

PARALEZIA 6 

QUEDA 6 

ATAQUE 6 

FEBRE INTESTINAL 5 

ANGINA 5 

NASCIMENTO FORA DO TEMPO 5 

ATAQUE APOPLÉTICO (APOPLEXIA) 5 

RHEUMATISMO 5 

CYRROSE HEPÁTICA DO FÍGADO 4 

CONVULSÕES 4 

TOSSES COMPRIDAS 4 

AFOGAMENTO 4 

ENTERO-COLITE 4 

ÉRNIA 4 

CÃIBRAS DE SANGUE 3 

HEMORRAGIA CEREBRAL 3 

FOGO SELVAGEM 3 

 TOTAL 
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CAUSAE MORTIS 

GASTRITE CRÔNICA/AGUDA 3 

VERMES INTESTINAIS 3 

ANEURISMA CRÔNICO 3 

ENCALHO 3 

GASTRITE 3 

GOTA 3 

INFLAMAÇÃO INTERNA 3 

ASTHMA 3 

MOLÉSTIA NO ESTOMAGO 3 

INFLAMAÇÃO NO PEITO 3 

INTERICIA 3 

PERITONITE 3 

ANEMIA PROFUNDA 3 

SYNCOPE CARDÍACA 3 

HEPATITE NO FÍGADO 3 

FERIMENTOS 3 

ENVENENAMENTO 2 

MOLÉSTIA PULMONAR 2 

INFLAMAÇÃO PULMONAR 2 

MALEITA 2 

INDIGESTÃO 2 

MOLÉSTIA DO CORAÇÃO 2 

ATHROPSIA 2 

MOLÉSTIA DE PELE 2 

MARASMO SENIL 2 

CHAGAS 2 

RECAÍDA DO PARTO 2 

FERIDAS 2 

EMBOLIA CEREBRAL 2 

FÍGADO 2 

CONGESTÃO PULMONAR 2 

FEBRE REMITENTE 2 

CATHARRO COM ENTERITE 2 

RETENÇÃO DE URINA 1 

MOLÉSTIAS PULMONARES 1 

INFLAMAÇÃO DO ESTÔMAGO 1 

QUEBRAURA 1 

CÃIBRAS NO ESTÔMAGO 1 

FEBRE AMALINADA 1 

CONSTIPAÇÃO AMALINADA 1 

INFLAMAÇÃO ESOFÁGICA 1 

VÔMITOS 1 

FERIMENTOS A FACA 1 

GASTRITE INTESTINAL 1 

CATHARRO PULMONAR 1 

OBSTRUÇÃO DO BAÇO 1 

BÔBAS 1 

ENFORCADO 1 

TUMOR GALICO 1 

EMBRIAGUES 1 

FEBRE VERMINOSA 1 
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CAUSAE MORTIS TOTAL 

FEBRE BILIOSA 1 

ANEMIA 1 

INFLAMAÇÃO NO ÚTERO 1 

COMPLICAÇÕES CEREBRAIS 1 

INCOMODOS INTESTINAIS 1 

INCOMODOS NA BEXIGA 1 

INCOMODOS NO PULMÃO 1 

LARINGE 1 

CANCER NO ESTOMAGO 1 

LEZÃO ANGINA DO CORAÇÃO 1 

HYPERTROPHIA DO CORAÇÃO 1 

FERIMENTO NO ESTOMAGO 1 

SEM ASSISTENCIA MÉDICA 1 

LEPRA 1 

PÚRPURA-HEMORRAGICA 1 

ESPASMO 1 

LEZÃO MITAL 1 

INFECÇÃO PALUSTRE 1 

INCHAÇÃO 1 

RHEUMATISMO ARTICULAR AGUDO 1 

ESTREITAMENTO MITRAL 1 

SÚBITO 1 

CATAPORA 1 

ENPHIZEMA 1 

SUICÍDIO 1 

COMPLICAÇÕES 1 

NEPHRITE AGUDA 1 

LEZÃO PULMONAR 1 

FEBRE ESCARLATINA 1 

GANGRENA 1 

ALIENAÇÃO MENTAL 1 

CATHARRO SUFOCANTE 1 

CANCRO NO ESTOMAGO 1 

MENINGO-ENCEPHALITE 1 

BRONCHO PULMONAR AGUDA 1 

ENFRAQUECIMENTO GERAL 1 

DIPHTERIA 1 

HEMORRAGIA PULMONAR 1 

HEMORRAGIA PROVENIENTE DE UM TIRO 1 

ESGOTAMENTO NERVOSO 1 

CAUSAS INDETERMINADAS 93 

TOTAL 675 
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RESUMO  

    
Neste Trabalho buscaremos identificar através das ações da imprensa jornalística, as 

possíveis falas e/ou silêncio da escrita feminina no micro local de Ribeirão Preto no período 

de 1918-1914. Para tanto, privilegiamos a multiplicidade e apropriação de modelos lançados 

pelo fenômeno urbano e citadino promovido e abastecido pela dinâmica cafeeira. 

 
Palavras chave: Imprensa feminista, Modernidade, Brasil Republicano. 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo identificados a través de las acciones de la prensa periodística, la posible 

forma  palabra  y / o el silencio de la escritura feminista en lugar de micro Ribeirão Preto en 

el período de 1918-1914. Para ello, favor de la multiplicidad y la propiedad de los modelos 

de puesta en marcha por la ciudad y patrocinado fenómeno urbano alimentado por el 

impulso y el café. 

 

Palabras claves: Feminista de prensa, la modernidad, Brasil Republicano. 
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Introdução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papai, então me explica para que serve a história. 
 

(Marc Bloch)
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Ao escrevermos em história num primeiro momento ficamos perplexos pela complexidade de 

obras produzidas pelas ações humanas. Porém, cientes de que o trabalho do historiador é realizar um 

garimpo dos fatos e manifestações produzidas sejam por protagonistas anônimos e/ou pelos grandes 

personagens, reis, nobres, políticos entre outras figuras que marcaram de algum modo o tempo na 

história. Refugiamo-nos na biblioteca histórica e bebemos das mais belas ações e realizações 

arquitetadas pela atuação dos agentes transformadores do meio. 

Assim, quando nos deparamos com a mulher na escrita da história do Ocidente, poderíamos 

acreditar que esta já conquistou total autonomia na medida em que foi escolarizada, assimilada pelo 

mercado de trabalho e com o voto feminino. No entanto, não é o que vem demonstrando as ações 

contemporâneas. No entrelaçamento das velhas forças do patriarcado com as do capitalismo, o 

resultado continua sendo desfavorável para a mulher. Qual o motivo de tais práticas continuarem 

persistindo na história? Terá a mulher uma maldição no Ocidente? A este respeito, Georges Duby e 

Michelle Perrot nos mostra: 

 
Da Antiguidade até aos nossos dias, a escassez de informações concretas e 

circunstanciadas contrasta com a superabundância das imagens e dos discursos. As 
mulheres são representadas antes de serem descritas ou narradas, muito antes de 
terem elas próprias à palavra. Talvez que esta abundância de imagens seja 
proporcional ao seu efctivo recolhimento. As deusas povoam o Olimpo das cidades 
e cidadãs; a Virgem reina nos altares onde oficiam os padres; Mariana encarna a 
República Francesa, assuntos de homens. A mulher imaginada, imaginária, ou mero 
fantasma, submerge tudo.704 

 

Foi figurado a partir da antiguidade um imaginário social em torno das personagens femininas os 

quais, invadiram mentes, obras, modos e comportamentos na civilização ocidental. 

Retornando a história, podemos observar que a mulher sempre se ocupou com outras tarefas 

além da educação dos filhos pequenos. Entre os camponeses de todos os tempos, ela ajuda a arar o 

campo, cuida da conservação dos alimentos em casa, tece o fio e costura roupas. Até as mulheres 

nobres ocupavam seus dias com trabalhos manuais. Seja na Grécia, e/ou no Velho Testamento Bíblico 

como enfatiza Michelle: 

 
[...] Elas modulam a aula inaugural do Gênesis, que apresenta a potencia 

sedutora da eterna Eva. A mulher origem do mal e da infelicidade, potência noturna, 
força das sombras, rainha da noite, oposta ao homem diurno da ordem e da razão 
lúcida, é um grande tema romântico.705 
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 DUBY, G; PERROT, M. (Orgs.). História das mulheres no Ocidente - A Antiguidade. São Paulo: Afrontamento, 1990, 
p.8. 
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 PEROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001, 
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Até mesmo no mundo novo da América Portuguesa as mulheres realizaram tarefas cotidianas, 

invadindo sonhos e mentes. Inevitavelmente, se pode questionar, em todos estes locais as 

personagens femininas eram tratadas igualmente perante o sexo masculino? Todavia, a resposta a tal 

indagação no nosso casso é não! Houve casos específicos de grupos nativos regidos pelo sistema 

matriarcal, entretanto, este não foi regra de comportamento no Ocidente, pois, o que mais predominou 

ao longo da história foi o poder paterno do homem sobre a mulher706. Novamente tomando as palavras 

de Duby e Perrot se percebe: 

 
[...] Mas o que é então uma mulher? 
E elas, o que dizem? A história das mulheres é, de uma certa forma, a história 

do modo como tomam a palavra. Mediatizada, de início, ainda pelos homens que, 
por intermédio do teatro e, mais tarde do romance, se esforçaram por fazê-las entrar 
em cena. Da tragédia antiga à comédia moderna elas são, muitas vezes, apenas 
porta-voz deles ou eco das suas obsessões. 

Sincopada, a voz das mulheres aumenta de volume com o decorrer do tempo, 
particularmente no dois últimos séculos, devido ao impulso feminista, sobretudo. [...] 
No teatro da memória, as mulheres são leves sombras. Pouco espaço ocupam nas 
estantes dos arquivos públicos. Desaparecem na destruição generalizada dos 
arquivos privados. Quantos diários íntimos, quantas cartas queimadas por herdeiros 
indiferentes ou irônicos, ou mesmo pelas próprias mulheres que, no crepúsculo de 
uma vida magoada, remexem as cinzas das suas recordações, cuja divulgação 
temem.707 

 

Falar de mulheres, ouvi-las! Eis que sempre soaram como uma tentação e desejo do saber 

masculino. Mas elas o que pensam da história? Seriam estas seguidoras de Prometeu as Pandoras 

rebeldes da qual o homem jamais irá compreender. Diante de diversas indagações, tais personagens 

estiveram por longo período submisso à escrita masculina. 

A partir do capitalismo, a instalação das fábricas separa o universo de trabalho do local de 

moradia, obrigando a mulher que precisa complementar o orçamento doméstico a se ausentar de casa. 

E, se sempre foi aceito que os homens dessem prioridade às obrigações femininas do lar, a nova 

mulher do século XIX e do século XX vive o conflito que até hoje a persegue; corno conciliar a vida 

privada com as relações pública? A conseqüência tem sido a dolorosa dicotomia de uma vida tornada 

―esquizofrênica‖, dilacerada pela dupla jornada de trabalho. Não obstante está carrega os estigmas 

promovidos por sua entrada no mundo público tais como: ―feministas machos, lugar de mulher é no 

                                                           
706

 Cabe aqui ressaltar que: “Na realidade, as mulheres nunca estiveram na prática totalmente excluídas da esfera 
da atividade econômica fora de casa, mas, desde o início, foram levadas a ela para um mercado de trabalho 
assalariado segregado. Assim é que os salários inferiores e a segregação das mulheres em número limitado de 
ocupações de pouco prestígio reforçaram e consolidaram ainda mais sua atribuição dentro do „sistema família-
casa‟, pelo menos como modelo desejável de prosperidade econômica e respeitabilidade social, concretizado por 
longo tempo na família de classe média”. Ver: MARKUS, M. Mulher, Êxito e Sociedade Civil – Submissão a ou 
Subversão do Princípio de Realização. In: BENHABIB, S; CORNELL. D. (Orgs.) Feminismo Como Crítica da 
Modernidade. Trad. Nathanael da Costa Caixeiro. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1987, p.114. 
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fogão, mulher no volante...‖, entre outros prenomes que desqualificam o gênero feminino perante o 

status cultural e social. 

A questão não para por aí! Apesar de as mulheres estarem submetidas aos donos do capital 

tanto quanto os homens, sejam estas enquanto empregadas e/ou chefes, eles não se consideram seus 

pares. E por isso, resistem a sua participação ou à possível liderança nas lutas sindicais, além de 

prevalecerem nas suas relações às velhas idéias do patriarcado, que inferiorizam as mulheres. 

O próprio trabalhador vê com ―naturalidade‖ a desigual incorporação da mão-de-obra feminina, 

ainda marcada pela discriminação salarial. Isto se dá não só na remuneração inferior para a mulher que 

exercem as mesmas funções que o homem, mas também no desprestígio de certas profissões 

consideradas ―masculinas‖, como: motorista, serviço militar, entre outras atividades trabalhistas e 

esportivas. 

A situação foi especialmente dolorosa no século XIX, quando mulheres e crianças eram 

empregadas para trabalharem de quatorze a dezesseis horas diárias, com salários aviltados. Em oito 

de março de 1857, operárias da indústria têxtil de Nova York foram duramente reprimidas pela força do 

estado - polícia, porque realizavam uma passeata reivindicando a redução da jornada de trabalho para 

doze horas diárias. 

O movimento feminista no Brasil toma impulso com a participação da Bertha Lutz, que retorna da 

Europa em 1918 e logo depois funda urna federação voltada para a promoção da mulher, tendo 

conseguido algumas vitórias com relação à instrução e ao trabalho. 

Mesmo com a existência de Leis para a proteção da mulher e da família, ainda há prejuízos. 

Com a formulação e regularização das Leis trabalhistas, infelizmente predomina para evitar o risco de 

ausência (e da substituição) devido à concessão de licença-maternidade, certas empresas despedirem 

suas funcionárias quando elas se casam e/ou engravidam; a exigência da criação de creches a partir 

de certo número de empregadas com filhos tem sido contornada com artifícios que simulam o 

cumprimento da Lei. Com isso, penaliza-se a personagem feminina, corno se ela fosse culpada pelo 

fato de ser mulher-mãe. 

Responder as indagações levantadas pela história sempre foi difícil. Entretanto, com olhar atento 

a nova história cultural tem trazido novos ares na linha de pesquisa em história e ao historiador pelo 

fato de buscar analisar a cultura nas suas mais variadas esferas. Seu modo de viver, agir, pensar, 

sentir, seu cotidiano, problematizando o social e, não deixando de lado questões fundamentais de sua 

abordagem tais como a preocupação com a influência econômica, política e as relações mentais. 

Essa maneira de estudar e pesquisar a história impulsionou uma infinidade de temas seja ligada 

a cultura política, a linha social e recentemente a pesquisa em micro-historia a qual traz a disciplina de 

história cultural política para o gosto acadêmico. A nova história cultural vem mostrar que a pesquisa 
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histórica pode estar vinculada a um olhar mais próximo do estudo das pessoas comuns, dos seus 

hábitos, costumes, crenças, mentalidades, trabalho, entre outras esferas do cotidiano popular e/ou 

erudito. 

Outra questão que enriquece a linha cultural é a sua vasta dimensão e possibilidades de se 

vincular enquanto uma ferramenta de multiplicidade de analises e abordagens. Isso se da pelo fato de 

utilizar ciências como a lingüística. Nesta Roger Chartier enfatiza que tais encontros permitem um 

estudo tendo por intermédio as narrativas evidenciadas nos textos. Assim, este novo ofício possibilita 

ao pesquisador uma aproximação com as diversas disciplinas, no intuito de verificar melhor o objeto, as 

ações do sujeito na história.708 

A base desta linha de pesquisa é a idéia de que a ―realidade é social‖ ou culturalmente 

constituída, Ângela de Castro Gomes demonstra: ―[...] É o caso das categorias de etnia, gênero [...]‖709, 

que ganharam fôlego com as abordagens da nova história cultural no Brasil a partir da década de 1970. 

Nesta ótica Heloisa Buarque de Hollanda defende: 

 
A partir da década de 1970, começa a se evidencias o debate, hoje irreversível 

nos meios políticos e acadêmicos, em torno da questão da ―alteridade‖, No plano 
pololítico e social, esse debate ganha terreno a partir dos movimentos anticoloniais, 
étnicos, raciais, de mulheres, de homossexuais e ecológicos que se consolidam 
como forças políticas emergentes. No plano acadêmico, filosófico franceses pós-
estruturalistas como Foucault, Deleuze, Barthes, Derrida e Kristeva intensificam a 
discussão sobre a crise e o descentramento da noção de sujeito, introduzindo, como 
temas centrais o debate acadêmico, as idéias de marginalidade, alteridade e 
diferença.710 

 

Ao compartilhar dessa idéia, ou sua suposição diversos historiadores da cultura estudam as 

classes sociais, E. P. Thompson e seus conflitos,711 não descriminando pensamento marxista, da 

Escola dos Annales, da historiografia britânica, americana ou italiana. Desta forma, os diversos 

pensamentos são instrumentos nas mãos dos historiadores ligados nas abordagens antropológicas da 

cultura. 
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Todas essas características contribuem muito para o desenvolvimento das pesquisas em 

história, justamente pela quantidade de fontes que estão surgindo. As possibilidades metodológicas de 

trabalhar essa nova investigação em história abrem leques de oportunidades para o historiador, o qual 

acaba desconstruindo mitos, despertando novos sensos criativos e aguçando a curiosidade do 

historiador. Humildemente tais estudiosos que compartilham deste novo conceito de narrativas 

históricas, abrem as janelas de suas mentas para as multiplicidades de conceitos e possibilidades de 

ações realizadas pelo homem na história. 

Além de diversificar, tornar as pesquisas mais atraentes, a nova história cultural facilita a 

compreensão e aproximação do sujeito com o objeto, ou vice e versa. Assim, se busca a cultura nas 

suas diversas dimensões e possibilidades nisso os historiadores ligados em pesquisas de gêneros são 

privilegiadas, pois, com estas novas formas de trabalhar o sujeito, surgem inúmeras formas de 

interpretações humanas nos mais diversos tempos e ritmos. 

Dos inúmeros trabalhos acadêmicos, realizados pelos intelectuais das ciências humanas e 

vizinhas, percebem-se diversas pesquisas vinculadas às emoções, à importância dos sentimentos, 

amor, prazer, identidades e no controle ou administração das ações no campo do político, explicitados 

no campo ritualístico do poder. Nesta ótica, Pierre Bourdieu enfatiza: ―[...] o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber lhe estão sujeitas ou mesmo que o exercem‖712, os quais são exercidos nas regras de civilidade 

e polidez. Esta tem a finalidade de afirmar a supremacia da ordem política, dissimulando os conflitos e 

tensões. 

Ao historiador cabe desvendar a dimensão simbólica do protocolo, pois segundo o antropólogo 

Clifford Geertz trata-se de um conjunto de formas simbólicas que fabricam a majestade política 

contribuindo para mascarar o caráter ritual dessa grandeza. Assim, tais protocolos devem evidenciar 

signos de poder, seja em gestos e/ou movimentos dos corpos. Deste modo representa e traduz 

hierarquias de poder, ou seja, posição de inferioridade, mobilidade, descontrole e arranjos de 

superioridade, domínio de si.713 

Neste giro historiográfico Bourdieu salienta o poder simbólico nas relações sociais, por 

intermédio da escrita e/ou da fala, é constituído como instrumento do conhecimento e da comunicação 

humana. Não obstante, para Bordieu tais relações estão presentes no cotidiano do homem agindo 

como forma de legitimar as hierarquias entre dominantes e dominados. 

O italiano Carlo Ginzburg possibilitou importantes reflexões sobre a cultura por intermédio da 

obra O queijo e os vermes. Segundo ele há uma cultura erudita e uma cultura popular, no entanto os 
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grupos populares costumam se apropriar e re-significar valores eruditos e/ou vice e versa, havendo 

assim, uma apropriação cultural entre o popular e o erudito, fato este realçado pelo efeito da 

circularidade.714 

Algo próximo do conceito de apropriação, circularidade cultural de Ginzburg é elaborada pelo 

brilhante historiador marxista inglês Edward Thompson. Este constata que os grupos populares 

ingleses resistiam às mudanças trazidas pelo capitalismo usando os valores tradicionais, apropriando 

desses valores e cobrando seus direitos tradicionais de terem um preço justo sobre os seriais em 

épocas de escassez alimentar, questionando assim, a noção de livre mercado defendida pelos novos 

capitalistas.715 Dessa forma, a cultura é um campo de batalhas de domínios e resistências, onde os 

diferentes grupos sociais costumam se apropriar desses valores e os reinterpreta de acordo com seus 

interesses. Thompson funda o que se convencionou chamar de história vista de baixo, onde, segundo o 

mesmo, há a necessidade de resgatarmos os indivíduos que até então estavam excluídos da pesquisa 

historiográfica. 

Para a nova história política francesa, liderada por René Rémond a renovação estaria 

relacionada a mudanças políticas internacionais vivenciadas na primeira metade do século XX. 

Destacando as guerras internacionais, cada vez mais complexas por intermédio dos jogos de poder e, 

a questão de soberania. Desta forma, os aumentos das atribuições do estado a partir das grandes 

crises mundiais favoreceram o peso da opinião pública, e da importância da mídia cada vez mais 

acentuada na vida cotidiana das pessoas. 

No Brasil as mudanças acontecem, pois o cenário era favorável aos estudos da dimensão 

política. As últimas décadas do século XX se percebem a retomadas dos estudos relativos à questão 

social e a recusa de um enfoque socioeconômico estruturado. Com isto surgem novas abordagens que 

valorizam as variáveis políticas e sócio culturais, nas múltiplas compreensões das relações produzidas 

entre dominantes, dominados. 

O novo estudo propôs o afastamento da possibilidade de generalizações e formalizações nos 

processos sociais. Reúnem de forma paradigmática duas dimensões das relações de dominação que 

vêm sendo visitado pela historiografia brasileira, cultura e política das quais são demonstrados nos 

trabalhos de Ângela de Castro Gomes a qual análise os processos sociais a partir das possibilidades 

da interação dos atores nelas presentes. Para tanto, defende teoricamente que entre seres humanos 
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não há controle absoluto e ―coisificação‖ de pessoas, a idéia que os trabalhadores inclusive os 

escravos são sujeitos da própria história.716 

Desta forma, além de elencar possíveis conceitos culturais, tais métodos investigativos se 

remetem a uma orientação subjetiva em relação a um determinado sistema social. Orientação 

cognitiva, dum conjunto de conhecimento e crença relativos ao funcionamento do sistema político e ao 

papel dos indivíduos inseridos nas relações de poder. Estes perpassam sob a orientação afetiva, nas 

quais têm influência os sentimentos que os indivíduos nutrem com relação ao espaço social. Nesta, 

também temos a orientação avaliativa, na qual o julgamento e opinião sobre as pessoas envolvem a 

combinação de informações sobre o funcionamento e mentalidades do conjunto social. 

Portanto, a dita história cultural assim, como os personagens que são compostos e narrados 

pelos diversos intelectuais teve momentos de resistências e dominações dos seus paradigmas. Desta, 

temos uma dívida com todos esses que colaboraram para a formação de suas bases. Portanto, ao 

falarmos Na trilha do feminismo: imprensa feminista na Ribeirão Preto de 1914-1918 estará, utilizando 

de estudos que apontam para a vertente sócio-cultural, sejam, estas ligadas a Escola dos Annales de 

Lucien Febvre e Marc Bloch, da nova história cultural política de René Rémond ou por intermédio da 

micro-história de Carlo Ginzburg. 

Em estudo sobre à micro-história italiana o historiador Levi Giovanni compartilha e defende 

ênfase: ―[...] A intenção anuncia-se claramente: a abordagem micro-histórica deve permitir o 

enriquecimento da análise social, torná-la mais complexa, pois leva em conta aspectos diferentes, 

inesperados, multiplicados da experiência coletiva‖.717 

Assim, se faz necessário escrever essa história do cotidiano, uma história que tenha como 

protagonistas as vozes e o silêncio do passado. Uma historia na trilha do chão, a qual foi realizada pela 

ação humana. 

 No intuito de facilitar a compreensão da escrita e leitura, na primeira parte do Trabalho 

anunciaremos um plano de fundo: ―Apontando algumas modificações sociais no ocidente na década de 

1960-1970‖. Nesta faremos um paralelo historiográfico das principais ações no universo feminino 

durante a década de 1960, período este em que são evidentes as alterações do cotidiano no universo 

feminino. 

Na segunda parte intitulada: ―Palavras atos e pensamento feminista‖ se pretende fazer um 

panorama do pensamento feminista no Ocidente. Para tanto, fizemos usos: ―O antes, o durante e o 

depois do feminismo‖ os quais, têm a preocupação em mostrar a problemática anterior ao feminismo no 

modelo contratualista. Logo após evidenciamos o projeto feminista enquanto libertário, finalmente, nos 
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deparamos com a década de 1970 com o surgimento do termo gênero que vem alargar e aprofundar o 

debate em torno das identidades em torno do universo humano. 

A terceira parte buscou: ―No tempo racional: ambivalências dos tempos modernos‖ neste 

pretendemos mostrar os apontamentos da modernidade. Fruto da razão e do cientificismo a 

modernidade a qual tratamos aqui é filha do tempo e da ação dos protagonistas sócias no tempo e no 

ritmo social, mental e cultual humano. 

Na quarta parte da narrativa se pretende investigar a ―Trilha da Modernidade Cafeeira‖, nesta 

privilegiamos as modificações realizadas no universo arcaico e provincial da Ribeirão Preto em 

formação, assim como, o período de transformações do traçado urbano e social da cidade. 

A quinta e ultima parte intitulada: ―Imprensa feminista na Ribeirão Preto de 1918-1914‖ é 

pretensiosa no tratamento temporal, pois não optamos em montar um cenário histórico linear, ao 

escrever a história dos apontamentos feminista se fez necessário fazer uso da história retroativa. O ano 

1918 marca o óbito de Esther Monteiro e a calmaria do entre guerras.  Ao trabalharmos 1914 

identificamos o acordo da Companhia Antárctica Paulista em parceria com o empresário François 

Cassoulet, os quais inauguram o Cassino Antárctica e a Rotisserie Sportsman, palcos que serviram 

para dinamizar a vida cultural do gênero masculino e feminino na cidade de Ribeirão Preto. 

Ao trabalharmos com o sujeito feminino conforme mostra Henrique Espada Lima: ―[...] O 

fundamental para nós aqui é que o interesse pelas mulheres e pelos sujeitos sociais mantidos à 

margem da indagação histórica tradicional é colocado no centro da proposta micro-histórica, em suas 

várias vertentes‖.718 Nisto, se faz necessário perceber as ações dos sujeitos no tempo e no local 

especifico, para tanto, a noção de longa duração de Ferdinand Braudel e das mentalidades se fundam 

nesta proposta a qual se pretende mostrar as mudanças e persistências das ações humanas. 

No intuito de desvelar o painel histórico do período 1918-1914, utilizamos como massa 

documental artigos da imprensa, sobretudo dos jornais locais, interessa-nos escritas que aludem ao 

gênero feminino. A imprensa permite perceber o discurso idealizado e propagado pelo estado, sejam 

por intermédio da escuta ou das imagens por si apresentadas. 

Parece-nos claro que em todas as fontes, é possível perceber o ordenamento social, bem 

como o espaço oficialmente admitido para o feminino. 

Em busca de caracterizar as atuações das mulheres que se pretendem modernizar e civilizar, a 

narrativa apresentada  se envereda no terreno da análise do discurso. Os campos lingüísticos 

enquanto métodos de pesquisas permitem perceber a apropriação dos diversos discursos, sejam estes 
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dos sistemas educacionais, religiosos, estado, imprensa, entre outras esferas e espaço onde os 

indivíduos têm acesso as narrativas.719 

O texto jornalístico, enquanto artefato cultural possibilita retratar elementos presentes na 

cultura local onde circula, influenciando modos de pensar, e agir do coletivo. Mostra o sujeito locutor 

dialogando com a realidade que a cerca pela linguagem, na medida em que esta representa o modo de 

viver e de pensar de uma coletividade. O sujeito falante que assume a sua ―fala‖ reproduz realidades 

culturais existentes na sociedade e, ao mesmo tempo, introduz valores, modos de pensar através do 

que fala e do modo como fala. 

Ciente do espaço da humanidade720 e, da influência de sua ocupação no tempo, se procura 

eleger os possíveis agentes sociais que interferiram na dimensão local em especial na cidade de 

Ribeirão Preto. Utilizando de uma rica e vasta documentação por meio de arquivos particulares e 

principalmente através do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. Neste local encontramos 

diversas fontes721 tais como: dados populacionais, processos de urbanização, jornais (Jornal de 

Noticias, Jornal São Paulo e Minas, Diário da Manhã, A Cidade) dentre outras massas documentais. 

Desta forma, estes veículos de notícias quando devidamente interpretados possibilitam 

enxergar a visão da imprensa da época assim, como um plano de fundo da identidade e memória 

social da cultura local. Não obstante, poderemos perceber as representações da sexualidade feminina, 

das casas de entretenimentos, dos produtos de consumo, entre outras atividades realizadas pelas 

atividades que estavam correlacionadas a dimensão do corpo. 
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Assim, a pesquisa histórica é um garimpo epistemológico722 nos quais, utiliza as 

representações históricas a fim de contrariar e/ou reafirmar as possíveis descrições do lugar, tempo e 

cultura a ser investigado. 
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PARTE I 
 

Apontando algumas modificações sociais no ocidente na década de 1960-1970 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos 
livros 

Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo porque ele é que fala 

gostoso o português do Brasil 
Ao passo que nós o que fazemos 
É macaquear 
A sintaxe lusíada. 
 

(Manuel Bandeira)
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1.1 Mudanças, persistências e conservadorismo: algumas agitações sociais no Ocidente na 
década de 1960 

 

Uma pergunta se apodera da escrita do fazer história e ao mesmo tempo invade o pensamento 

sobre as particularidades do universo do feminino. Como tais personagens conseguiram realizar 

manifestações, saírem nas ruas, levantar motins, greves, conquistar o voto, se qualificar nas mais 

diversas esferas do trabalho, entre tantas oportunidades que sacudiram incrivelmente o universo 

público e privado da vida social e cultural do Ocidente. Tendo em vista um curto e repentino espaço de 

tempo entre os finais do século XIX, e início do século XX? 

O ponto chave de tais modificações foi conhecido como maio de 1968. Seja esta data 

reconhecida como período de revolução e/ou apenas ações de revoltas motivadas por um mundo em 

pós-guerra, no qual vivia em pânico de uma explosão atômica a qualquer instante. 

Favorável ou não ao termo revolução de 68, é impossível negar que nesta data acontecerá 

perdas e ganhos na história mundial. Maio de 1968 simbolizou o auge de um momento de intensas 

transformações políticas e comportamentais que marcaram a segunda metade do século XX no 

Ocidente. Também foi um período de conquistas sociais importantes que ecoam até os dias de hoje, 

tais como: igualdade de direitos civis, liberação sexual, reconhecimento das lutas dos estudantes e da 

diversidade cultural, dentre tantas novidades e oportunidades geradas por um mundo que estava em 

ebulição. O historiador Eric Hobsbawm enfatiza: 

 

A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução cultural no sentido mais amplo 
de uma revolução nos modos e costumes, nos meios de gozar o lazer e nas artes 
comerciais, que formavam cada vez mais a atmosfera respirada por homens e 
mulheres urbanos. Duas de suas características são portanto relevantes. Foi ao 
mesmo tempo informal e antinômica, sobretudo em questões de conduta pessoal. 
Todo mundo tinha de ―estar na sua‖, com o mínimo de restrição externa, embora na 
prática a pressão dos pares e a moda impusessem tanta uniformidade quanto antes, 
pelo menos dentro dos grupos de pares e subculturas.1 

 

Conforme as palavras do historiador, era tempo de amplas transformações e, o universo jovem 

participava desta atmosfera. A agitação mundial se estendeu por todo o ano de 1968 no Ocidente, mas 

foi especialmente no mês de maio daquele ano que as revoltas foram sentidas com mais força e 

transmitidas de um país a outro pelos meios de comunicação de massa, principalmente pela televisão e 

rádio. Mas qual seria o ponto que favorecerá a explosão das revoltas neste ano? 

Maio de 68 assim como a década de 70/80 do século XX, não poderá ser compreendido sem 

levar em conta os fatos que eclodiram no mundo nos anos antecessores a 1930 - 1960, três décadas 

de mudanças na história ocidental. 
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Um lugar, novas e velhas ações perturbavam a vida social francesa, a qual assiste o ponto inicial 

das manifestações estudantis nos arredores de Paris. Os estudantes vinha há semanas entrando em 

conflito com a polícia, ocuparam universidade protestando contra a burocracia. Em pouco tempo os 

alunos universitários ganham apoio dos sindicatos de trabalhadores, os quais decidiram cruzar os 

braços e ocupar as fábricas, cobrando do governo melhores salários e condições de trabalho. 

Novamente utilizando as palavras de Hobsbawm: 

 
[...] E se houve um momento, nos anos de ouro posteriores a 1945, que 

correspondeu ao levante mundial simultâneo com que os revolucionários sonhavam 
após 1917, foi sem dúvida 1968, quando os estudantes se rebelaram desde os EUA 
e o México, no Ocidente, até a Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, socialistas, 
em grande parte estimulados pela extraordinária irrupção de maio de 1968 em Paris, 
epicentro de um levante estudantil continental. Estava longe de ser a revolução, 
embora fosse consideravelmente mais que o ―psicodrama‖ ou ―teatro de rua‖ 
descartado por observadores velhos e não simpatizantes [...]2 

 

Maio de 1968 longe de ser percebido como sendo um fenômeno de conflitos individuais, foi sem 

duvidas o marco da ebulição do descontentamento das ações políticas internacionais. Entre os slogans 

criados estão: ―É Proibido Proibir‖, ―O Poder Está nas Ruas‖ e ―A Imaginação no Poder‖. 

Poderá uma agitação particularizada invadir o universo cultural de outros países? A resposta 

para esta indagação é afirmativa no sentido de que neste período os meios de comunicações 

trabalhavam incansavelmente no intuito de trazer ao julgamento público, cenas fieis do mundo em 

guerra-fria. Nesta ótica o discurso apresentado por intermédio da imprensa fazia referência de um 

colapso mundial, seja por questões de confronto militares, levantes de governos autoritários os quais 

geravam ondas de descontentamento e insatisfações populares. 

Nesta devassa apocalíptica das quais sacudiam as esferas sociais do Ocidente, os Estados 

Unidos da América presenciavam momentos de transtornos diplomáticos e políticos. Bill Yenne em: 

―100 homens que mudaram a história do mundo‖, mostra a biografia de Martin Luther King líder do 

movimento em prol dos direitos civis da comunidade negra americana. Nesta obra o autor aponta: 

 
[...] Após vários protestos pacíficos, uma reviravolta ocorreu no movimento 

durante uma grande passeata pelos direitos civis ocorrida em Washington, durante o 
verão de 1963, que culminou com o imortal discurso ―Eu Tenho um Sonho‖, de 
Luther King. Naquele mesmo ano ele havia ganho o Prêmio Nobel da Paz por seu 
trabalho em promover os direitos civis dos negros americanos. [...] Ele estava 
organizando uma outra grande passeata em Washington, quando foi assassinado 
num motel em Memphis, no Tennesse, por James Earl Ray, em 4 de abril de 1968.3 

 
                                                           
2
 HOBSBAWN, E. J. Era dos Extremos... Op. Cit., p.293. 

3
 YENNE, B. 100 homens que mudaram a história do mundo. Trad. Roger Maiole, São Paulo: Ediouro, 2002, p.224. 
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A morte de Martin Luther King gerou revolta da comunidade negra dos Estados Unidos. Além 

disso, a opinião pública passou a rejeitar a guerra do Vietnã, pois ficou com a impressão desagradável 

com as imagens televisivas que mostrará a ofensiva do Tet4, momento em que os Vietcongs atacaram 

tropas americanas. 

Luther King, Vietnã e Guerra-fria, soavam como um som de trombeta nos ouvidos dos jovens 

que realizaram as manifestações do movimento hippie. Era visível que a geração da segunda metade 

do século XX estava inconformada, seja por intermédio das batidas frenéticas do Rock dos Beat1es, 

The Doors, da dança descontraída de Elvis Presley, entre outros artistas que faziam uma agitação do 

universo efêmero onde o proibido era proibir: ―rock, sexo e drogas‖, tidos na época como sinônimos de 

subversão. 

As transformações sociais, culturais são filhos e espelhos de sua época, neste período como 

mostra Hobsbawm o jazz se fazia presente como um fino instrumento de contestação e manifestação 

das diversas culturas. Por intermédio do instrumental do negro americano e pobre financeiramente, foi 

possibilitado teatralizar a arte e o gosto amargo da desigualdade, do sionismo manifestado no tempo 

das indiferenças: 

 
[...] O jazz é contra a desigualdade e a falta de liberdade, contra a infelicidade. 

Ele é – de uma forma vaga e anárquica que foi mal compreendida pelos intelectuais 
anarquistas que o levaram a peito – contra a polícia e os juízes, contra as prisões, 
os exércitos e a guerra. (Não há nenhum blues tradicional louvando as batalhas, 
ainda que pacíficas, só spirituals.) O ódio a essas coisas não implicam militância. 
Muitos músicos de jazz americanos expressaram seu ódio e ressentimento com 
relação à sociedade injusta, ainda que de maneira privada.5 

 

Hobsbawm deixa claro que o jazz é contra a segregação. Fruto de raízes contestadoras, o jazz 

juntamente com o rock dos anos 60/70 foram os expoentes em manifestar as mais diversas expressões 

culturais do século XX. A geração jovem destes anos rebeldes se desbravava em alternativas com a 

inovação das pílulas de anticoncepcionais, revolução nas ciências e tecnologia.  

O ano de 1968 também foi o ápice dos movimentos estudantis na América Latina, mas os 

protestos na região foram motivados pela luta contra o subdesenvolvimento econômico e dos regimes 

ditatoriais, além da atmosfera de contestação social que estavam presentes na mentalidade jovem do 

período. 

                                                           
4
 Mark Almond salienta que: “[...] De fato, a ofensiva do Tet resultou em perdas devastadoras paro o Vietcong e 

para os regulares norte-vietnamitas. Mas o fato de a ofensiva ter sido desfechada poucas semana após os generais 
americanos assegurarem aos repórteres que tal ataque era impossível significava que a opinião pública americana 
via somente um revés maior para a política dos Estados Unidos. Afinal, a própria embaixada americana em Saigon 
estivera sob ataque direto. O presidente Johnson extraiu conclusões pessoais da Ofensiva do Tet e anunciou que 
não concorreria a um novo mandato. Ver: MARK, A. O livro de ouro das Revoluções: movimentos políticos que 
mudaram o mundo. Trad. Gilson Batista, Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, p.289. 
5
 HOBSBAWN, E. J. A História social do Jazz. Trad. Angela Noronha, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p.283. 
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E no Brasil hein? A vida social ia bem? Aqui, também se mergulhava grandes transformações, 

das quais eram passiveis de serem percebidas nas artes do: ―Cinema Novo‖ a ―Tropicália‖, nas peças 

teatrais como "Roda Viva" e/ou "O Rei da Vela". Porém, no universo social da juventude brasileira, as 

modificações da década de 60 foram mais ligadas a questões políticas e de repressão, em virtude do 

golpe militar (1964-1989). 

Freqüentemente associam-se os anos da década de 1960 com os termos: "subversão", 

"revolução continuada" e "sociedade do espetáculo", mas, sobretudo com "rebeliões estudantis". 

Contudo isso, diante das expressivas realizações de revoltas era claras a evidência de que a década 

de 60 se aludia a movimentos de agitações, estudantis, trabalhistas e dos gêneros. Enfim, eram 

momentos de grandes turbulências internacionais. De tudo isso, o historiador Eric Hobsbawm enfatiza: 

―[...] as rebeliões estudantis pareceram realizar seu potencial de detonar a revolução, ou pelo menos 

forças governos a tratá-los como um serio perigo público, massacrando em grande escala [...]‖6. 

Nesta aspiração de narrar às modificações sociais e culturais vivenciadas no Ocidente no 

percurso do século XX, salientamos que tais alterações não ficaram apenas nas questões de ordem 

política. Houve, uma grande giro de novidades tecnológicas, industriais, proporcionadas em grande 

monta pelas práticas revolucionarias da ciência moderna e dos grandes centros educacionais. 

Das vastas alterações realizadas neste período, destacamos por intermédio da obra organizada 

por Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari a inovação alimentar desenvolvidas na metade do século 

XX, as quais proporcionaram novos hábitos e comportamentos entre as mais diversas sociedades: 

 
[...] a partir dos anos 60, espalham-se os supermercados, assim como o carro, 

a televisão, o lazer, a elevação do nível de vida e de educação. Essa revolução da 
distribuição em grande escala tem conseqüências pelo menos tão importantes 
quanto a industrialização da produção agroalimentar, que, por isso, acaba passando 
por uma considerável inflexão. Com efeito, a alimentação torna-se, propriamente 
falando, um mercado de consumo de massa: a partir de então processa-se como 
produto altamente transformado por procedimentos industriais de vanguarda. [...] O 
crescente acesso das mulheres, nos países mais desenvolvidos do Ocidente, à 
atividade profissional, torna precioso o tempo domestico, tanto mais que os homens 
não têm, de modo algum, uma participação maior do que anteriormente nas tarefas 
de casa.7 

 

Essa evolução gastronômica proporcionou novas vivências cotidianas seja na esfera da vida 

familiar ou pública, com o surgimento de aparelhos eletrodomésticos como: liquidificador, televisão, 

máquina de lavar, torradeira, aspirador de pó... Enfim, o uso da tecnologia na vida cotidiana refletia um 

modo de vida, um ideal de felicidade inspirado na sociedade consumista surgida nos Estados Unidos 

                                                           
6
 HOBSBAWN, E. J. Era dos Extremos... Op. Cit., p.293. 

7
 FISCBLER, C. A “McDonaldização dos costumes. In: FLANDRIN, J.L.; MONTANARI, M. (Org.). História da 

alimentação. Trad. Luciano Vieira Machado; Guilherme J. F. Teixeira. São Paulo: Estação Liberdade, 1998, p.846-847. 
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na década de 1920. Além disso, a variedade de produtos enlatados e laticínios possibilitaram agregar 

valores em marcar. Deste modo, foi processada uma variedade de transformação na industrialização 

dos gêneros alimentares, surgem às redes de fast-food (lojas de alimentos rápidos), os supercenter 

(grandes lojas, redes de supermercados). É um período em que no mesmo tempo no qual o mundo 

passava por desordem no plano político e das relações internacionais do entre guerra-fria, surgiam 

novas formas de produtos, consumo e oportunidades econômicas. 

Sem fugir das lutas e não se amedrontando a juventude que participou das rebeliões dos anos 

60 favoreceram por intermédio de suas ações as mudanças sociais de tempos posteriores. 

Contradizendo gerações anteriores: ―as revoluções raramente são feitas pelos mais velhos, muitos 

revolucionários que tiveram êxito na tomada do poder envelheceram eles próprios no poder.8 Assim, 

tais movimentos eram sinais claros de que algo estava mudando nas relações e representações do 

universo cotidiano e mental das relações culturais e sociais no ocidente. 

 
 

1.2 Brasil Constituição de 1934: voto de saia conquista do feminino 
 

O Brasil não é isso. É isto. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta 
assembléia. O Brasil é este comício imenso de almas livres. Não são os comensais 
do erário. Não são as ratazanas do Tesouro. Não são os mercadores do 
Parlamento. Não são as sanguessugas da riqueza pública. Não são os falsificadores 
de eleições. Não são os compradores de jornais. Não são os corruptores do sistema 
republicano. Não são os oligarcas estaduais. Não são os ministros de tarraxa. Não 
são os presidentes de palha. Não são os publicistas de aluguel. Não são os 
estadistas de impostura. Não são os diplomatas de marca estrangeira. São as 
células ativas da vida nacional. É a multidão que não adula, não teme, não corre, 
não recua, não deserta, não se vende. Não é a massa inconsciente, que oscila da 
servidão à desordem, mas a coesão orgânica das unidades pensantes, o oceano 
das consciências, a mole das vagas humanas, onde a Providência acumula reservas 
inesgotáveis de calor, de força e de luz para a renovação de nossas energias. É o 
povo, num desses movimentos seus, em que se descobre toda a sua majestade.9 

 

A Primeira República foi orquestrada pela elite nacional que desejavam o processo 

modernizante. Deste modo, à Primeira República não se fez ―pública‖. Está, teve como conseqüências 

imediatas alterações impostas que vinham de cima para baixo nas quais a população assistiam 

―bestializadas‖ mudanças de códigos e símbolos em que o universo privado era invadido por alterações 

radicais que feriam tradições. 

                                                           
8
 MARK, A. O livro de ouro das Revoluções... Op. Cit., p.15. 

9
 BARBOSA, R. Em famoso discurso pronunciado no Teatro Lírico do Rio de Janeiro numa quinta-feira, 20 de 

março de 1919, em plena campanha presidencial, é quem nos introduz as reflexões sobre as venturas e 
desventuras da moderna política brasileira, vale dizer, da política que se inaugura num Brasil republicano e pós-
abolicionista. Apud GOMES, A. C. A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o 
privado. In SCHWARCZ, L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, v.4, 1998, 
p.490. 
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Assim, o Brasil que estava sendo constituindo insistia em atos conservadores e paternalistas da 

―cultura dominante‖. Senhores da terra que faziam Leis, promoviam eleições de votos de cabresto, 

parcial e controlado. República de espada que derramava sangue e autoritarismo. Está era a nova face 

do sistema político brasileiro, nas quais bons velhos e novos senhores persistiam no poder público. 

Brasil rural, citadino, industrial e moderno, estes sãos os mais diversos símbolos que se mesclavam em 

um único e dicotômico Brasil, peças de retalhos com cores e representações particulares e/ou 

apropriadas de modelos europeus, americano. Afinal, o que era o Brasil Republicano? 

No painel da história brasileira se assiste os mais diversos tempos e ritmos. Dos diversos 

processos, hoje são destacados a redemocratização da República, período sombrio da ditadura militar, 

anos dourados, Estado Novo, Primeira República, Brasil Império, períodos regenciais, América 

portuguesa brasileira. Em todos esses momentos históricos as personagens femininas estiveram 

presentes, sejam participando diretamente de decisões e/ou indiretamente. Matronas, santas, devotas, 

damas, senhoritas, meretrizes, histéricas, sempre soaram na escrita brasileira, das quais são passiveis 

de serem percebidas em jornais, recomendações religiosa, nos literatos, almanaques entre tantas 

fontes produzidas em grande monta pelo saber masculino. 

Todavia, uma pergunta inquieta a escrita histórica. Terão todos esses eventos uma semelhança, 

um elo que os ligam? Partindo do princípio de que na história da humanidade as realizações efetuadas 

no passado refletem no futuro, enfatizamos convictos de que as práticas políticas, sociais, culturais, 

econômicas entre tantas realizações humanas evidenciadas no passado tiveram impactos nas 

decisões tomadas e realizadas em cada período. Ou seja, nos tempos e ritmos das ações dos sujeitos 

históricos. 

No Brasil, os movimentos culturais e de idéias sempre denunciaram uma filiação estreita com 

pensamentos estrangeiros. Nisto podemos entender como um dos momentos mais simbólicos de 

ruptura de tradição acadêmica o Movimento Modernista de 1922, esteve voltado para fora. Mas com 

um sentido acentuado de receptor de influências e, em larga medida, como celebrante de um cenário 

mundial modernizado o qual pode ser refletido no contexto interno. Neste panorama de restituições da 

cultura brasileira Guimarães defende: 

 
A Semana de 22, seja na fórmula ―tupi tangendo a lira‖ de Mário de Andrade ou 

na matriz antropofágica de Oswald, programatizou, talvez de forma definitiva, esse 
universalismo na cultura brasileira. Em contato com as vanguardas moderníssimas 
européias, a cultura do nosso modernismo estendeu diante dos criadores das 
próximas décadas, voltadas para construir a nação, uma espécie de infinito céu da 
memória e da transgressão, que a tudo e a todos acolhe. Tornou-se a sensibilidade 
comum no período nacional-desenvolvimentista, no qual a nossa histórica desvalia 
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diante de dois séculos de domínio anglo-saxão transfigurou-se em notáveis e 
duradouras obras da civilização brasileira.10 

 

No entanto neste período nos chama atenção o fato de que florescia uma cultura de vanguarda, 

nas quais eram identificadas por intermédio da leitura das artes visuais, dos artistas como: Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti entre outros e/ou da inovação do rádio 

com as bandas de Jazz, Blues. Nossos jovens da Semana de1922 representaram um grito de 

libertação contra tudo que era considerado passadista, regulador e oficial, ao buscarem o novo, num 

primeiro momento almejam, sobretudo, a liberdade de criação estética. 

 

 
Antropofagia 
Neste contexto a palavra personifica os ideais 
pregados pelo movimento literário e artístico dos 
jovens modernistas ligados a semana de arte de 
1922, que pregavam a valorização dos 
elementos nativos e primitivos brasileiros em 
combinação com a assimilação das tendências 
modernas do pensamento europeu e da arte de 
vanguarda.  Entretanto foi o manifesto Pau-
Brasil, assinado pelo marido Oswald de 
Andrade, que inspirou a série de quadros feitos 
por Tarsila em 1924. 
Tarsila do Amaral, 1929, tinta a óleo sobre tela 
126 x 142 cm. 
IMAGEM 2: Coleção Paulina Nemirowsky 
Fundação Nemirowsy, São Paulo. 

 

O cinema tratava de se defender dos caminhos impostos pela modernização socioeconômica. 

Para tanto, utilizou da expressão estética em cujas propostas se entrelaçavam de forma dramática a 

necessidade de autonomia nacional, a conquista, de forma independente, de mercados e a 

experimentação formal que, naquele momento, vinha estreitamente ligada com a renovação temática. 

A década de 1930 é sem dúvida um período de conquistas e perdas na história brasileira. Dois 

anos após a tomada de poder de Getulio Vargas o Brasil assiste a Revolução de 1932 promovida pelo 

descontentamento dos paulistas com o novo governo: 

                                                           
10 GUIMARÃES, J. As culturas brasileiras da participação democrática. In: AVRITZER, L. (Org.) A participação em São 
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[...] Vencida militarmente, mas nem tanto politicamente, à Revolução de 1932 

segue-se um processo de reconstitucionalização que envolveu a convocação de 
eleições para uma Assembléia Nacional Constituinte, em 1933, e a promulgação de 
uma nova Constituição, em 1934.11 

 

Porém, a promulgação da nova Constituição que daria a condição do voto feminino não seria 

alcançada neste período, pois: ―a alegria durou pouco: Vargas decide suspender as eleições e as 

mulheres só vão exercer o direito conquistado na disputa eleitoral de 1945‖.12 

Conquistas sociais ou acontecem por revolução, tomada de poder e/ou por uma grande 

mudança das ordens econômicas, sociais e dirigentes da nação. Na década de 1940, o governo 

Vargas sinalizava a turbulência política, suas peças de xadrez estavam se fechando e o cheque-mate 

parecia eminente. Assim, a conquista do voto feminino que tinha sido adiada no ano de 1934 foi 

realizada em 1945 anos nos quais: ―[...] O Brasil, por conseguinte, voltava a ter eleições — e dessa 

feita com o voto feminino —, parlamento e vários partidos políticos‖.13 

Desta monta, as ações do governo getulista foram e são referências das mudanças sociais 

econômicas do período conhecido como populista e nacionalista no Brasil. Vargas sem duvida foi uma 

peça difícil de ser compreendido, ―estrategista, paternalista...‖. Estes são alguns arquétipos dos quais 

nos fazem recordar do período getulista, o qual chegará ao poder em 1930 permanecendo até 1945, e 

novamente num jogo estratégico assume a liderança do país nos quais permanecem entre 1950 e 1954 

momentos do suicídio. Mas como uma pessoa conseguirá ficar tanto tempo no poder? A resposta pode 

estar presente no simbolismo da representação social contida em sua imagem. De acordo com as 

historiadoras Maria Helena Capelato e Eliana Regina de Freitas Dutra: ―[...] o poder se dá 

representações, produz representações de linguagem e imagem. De outro, que ―a representação, o 

dispositivo da representação produz seu próprio podem; produz-se corno poder‖. 14 

No imaginário social do período de 1930 a 1954, o governo de Getulio Vargas reproduzia o 

desejo social de mudanças/conservadorismo, euforias de movimentos de esquerda e direita, ou seja, 

era uma tática do populismo, todavia, com arquétipos próprios do jeitinho brasileiro na qual a 

historiadora Angela Gomes ressalta: 

 
[...] Seu impacto e duração devem-se à articulação estabelecida com um amplo 

e diversificado conjunto de políticas públicas, com destaque para as sociais, entre as 
                                                                                                                                                                                     

Paulo. São Paulo: Ed. UNESP, 2004, p.209-210. 
11

 GOMES, A. C. A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o privado. In 
SCHWARCZ, L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, v.4, 1998, p.513. 
12

 DUARTE, C. L. Feminismo e literatura no Brasil. Estudos Avançados.  v. 49, n.17, São Paulo, 2003, p.162. 
13

 GOMES, A. C. A política brasileira em busca da modernidade... Op. Cit., p.513. 
14

 CAPELATO, M. H. R; DUTRA, E. R. F., Representação política: o reconhecimento de um conceito na historiografia 
brasileira. In: CARDOSO, C. F; MALERBA, J. (Orgs.). Representações. Contribuição a um debate transdisciplinar. 
Campinas: Papirus, 2000, p.229. 
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quais aquelas desenvolvidas pelos novos ministérios da Educação e Saúde e do 
Trabalho, Indústria e Comércio. Grandes hospitais, escolas secundárias e 
profissionais, pensões e aposentadorias, carteira de trabalho e estabilidade no 
emprego, e uma Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) atestavam o vínculo 
entre a pessoa do presidente e ―as experiências imediatas das massas‖. Estas, 
finalmente organizadas segundo arranjos institucionais efetivos, haviam sido 
retiradas do plano inferior em que se encontravam na democracia liberal, exprimindo 
suas aspirações e sendo ouvidas pelas elites políticas.15 

 

O ritmo temporal possui suas particularidades, as mudanças globais em cada período são 

amplas e podem se percebidas nas Leis, na profissionalização, na educação, no universo cultural e 

cotidiano, entre outras esferas de sociabilidade. Todavia, na mentalidade cultural existem alterações 

que não são passiveis de serem percebidas em curto prazo. Mesmo tendo grandes modificações 

sociais, persistem universos nos quais as transformações são lentas.16 Tal fenômeno é passível de ser 

percebido nos dogmas e práticas religiosos, em que o tempo e ritmo quase são padronizados e/ou 

invioláveis. Buscar compreender quais foram e como se deram as escolhas dos grupos é sem dúvida a 

preocupação latente que permeia o oficio do historiador. 

Por mais caóticas e revolucionárias que fossem suas posições, havia naturalmente um campo 

semântico que possibilitava àquelas pessoas reconhecerem-se enquanto grupo, e esse duelo se fazia 

a partir de escolhas. Nesta esfera de alterações Eliana Dutra salienta que no Brasil: ―[...] o mundo da 

política parecem existir, preferencialmente, em arranjos organizacionais ou situacionais, os quais se 

traduzem em regras, princípios regulatórios, modelos e rotinas de ação‖.17 

Cada tempo tenta estabelecer criações de identidades próprias, alguns destes ritmos nos deixam 

vestígios18 que aludem à idéia chave da noção de liberdade e poder, ou seja, dicotomia entre 

dominantes e dominados. Nestes, se vislumbram as contraditórias e opções de misturas de tempos. As 

alterações sociais caminham quase que de mãos dadas com o conservadorismo e tradicionalismo do 

passado. Novamente utilizando a historiadora Ângela Gomes se percebe no caso brasileiro: ―[...] O 

ruralismo e o escravismo de nossa formação, demonstrando bem a força dos fatores geográficos e 

raciais, eram os responsáveis por um padrão de sociabilidade centrado na família e na autoridade 

pessoal do grande proprietário, que tudo absorvia‖.19 

                                                           
15

 GOMES, A. C. A política brasileira em busca da modernidade... Op. Cit., p.525. 
16 Através da longa duração percebemos que diversos comportamentos realizados em um determinado contexto histórico 
podem ser percebidos em outro momento. Isto se da porque não ocorrem rupturas totais nas concepções culturais – 
mentais, mas persistem vestígios de práticas-existências. Tais arquétipos podem ser legitimados pelos agentes de uma 
tradição local e/ou utilizando as palavras de Roger Chartier por meio da cultura popular as quais configura lentamente as 
novas mentalidades. Ver: BRAUDEL, F. História e Ciências Sociais: a longa duração. In: Escritos sobre a História. São 
Paulo: Perspectiva, 1978, p.7-39; CHARTIER, R. Cultura Popular: revisitando um conceito historiográfico. In: Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, vol. 8, n. 16, 1995, p.179-192. 
17

 DUTRA, E. R. de Freitas. História e Culturas Políticas – definições, usos, genealogias. Varia História. Belo 
Horizonte, n.28, 2000, p.21. 
18

 Aqui o termo vestígio, se refere a algo que vai além do documento oficial. 
19

 GOMES, A. C. A política brasileira em busca da modernidade... Op. Cit., p.508. 
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Diante disso, como se resolve a tradução de manifestações mais autenticamente enraizadas em 

nosso solo. Uma vez que, por sua origem, aquelas correntes, não seriam as mais aptas a fazê-lo. 

Nesta atmosfera de fugacidade, solidão e sentimento dicotômico de conservadorismo. A voz que 

aqui se expressa é de um ser que circula pelos ambientes sem revelar com ele e com os seres que 

nele parece apenas vislumbrar, nenhum tipo de laço. Há registros de sensações, cujas marcas mais 

candente é a impessoalidade, há a desconexão dos cenários, dos ambientes e das relações humanas. 

O tom é o do despojamento que a fugacidade, falta de compromisso e as seções de isolamento 

assolam nas relações interpessoais com vazados tons de ironia, os quais propiciam que se estabeleça 

como realizações inatas. Assim, mergulhados num ambiente plutocrático, enraizados em tradições e 

conservadorismo Gomes aponta: 

 
Este foi o paradoxo: o esgotamento das condições tidas como impróprias à 

democracia a inviabilizou no Brasil. Nesses termos, numa leitura inversa e perversa, 
não foi o ―populismo‖ o que limitou nossa experiência democrática mas o que a 
possibilitou. Tal observação é útil para ressaltar a insatisfação crescente que se 
instalou no campo político e intelectual, a partir dos anos 70, sob os impactos 
sucessivos do endurecimento do regime militar, do fim do chamado milagre da 
economia brasileira, da retomada dos movimentos sociais e sindicais e do que 
passou a ser conhecido, nos meios acadêmicos, como ―a crise dos paradigmas 
estruturalistas‖.20 

 

O lento amadurecimento da República brasileira se faz em um processo que permanece 

carregando as marcas da difícil expressão do povo. Dada sua origem em um país de extração colonial 

e escravista do qual, historicamente, uma elite se incumbe de seus destinos e de tal modo, que as 

conseqüências dessa gênese vão permear a história da formação social e, do pensamento político e 

cultural no desenrolar do século XX. 
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 GOMES, A. C. A política brasileira em busca da modernidade... Op. Cit., p.551. 
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PARTE II 
 

Palavras, atos e pensamento feminista 
 

Mulher ao Espelho 
 
Hoje, que seja esta ou 

aquela,  
pouco me importa. 
Quero apenas parecer bela, 
pois, seja qual for, estou 

morta.  
Já fui loura, já fui morena,  
Já fui Margarida e Beatriz, 
Já fui Maria e Madalena.  
Só não pude ser como quis. 
Que mal faz, esta cor fingida 
do meu cabelo, e do meu 

rosto, 
se tudo é tinta: o mundo, a 

vida, 
o contentamento, o 

desgosto? 
Por fora, serei como queira, 
a moda, que vai me matando. 
Que me levem pele e caveira 
ao nada, não me importa 

quando. 
Mas quem viu, tão 

dilacerados, 
olhos, braços e sonhos seus, 
e morreu pelos seus 

pecados, 
falará com Deus. 
Falará, coberta de luzes, 
do alto penteado ao rubro 

artelho. 
Porque uns expiram sobre 

cruzes, 
outros, buscando-se no 

espelho. 
 

(Cecília Meireles) 
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2.1 O antes, o durante e o depois do feminismo 
 

Com espírito de levantar novos problemas da história1, se percebe que diversas mulheres 

formulavam normas e ritos próprios ao longo da vivencia da humanidade. Movimentos estes silenciosos 

e graduais, definido pelo seu  próprio espaço social, definições estas particularizadas por intermédio de 

conquistas no decorres do desenvolvimento cultural e mental. Estes ritos singulares poderiam ser 

vistos na prática de namoros indesejados, gravidez inconcebível, reclusão dos generos e inúmeros 

gestos, símbolos que possibilitavam ser identificado as práticas de ordenamento familiar e/ou na ordem 

pública. Afinal de contas, os modos e hábitos femininos foram particularizados por meio de um 

processo de mudanças e alterações das relações internas e externas do sistema de participação social. 

Nisto as personagens femininas saíram da posição de incógnitas, para enfim, serem percebidas como 

sendo membros ativos e participantes da historiografia. 

Cada cultura possui um conjunto de características humanas que não são inatas e que se criam 

e/ou se preservam, aprimorando as relações através da comunicação e cooperação entre os indivíduos 

em sociedade. Desta forma, cada uma possui suas particularidades, que podem ser anuançadas tendo 

em vista o tempo cronológico ao qual estão vinculadas. 

Desde longa data é possível encontrar referencias a construção da mulher ideal, Jean-Jacques 

Rousseau, por exemplo, já afirmava a relação entre a formação do ser e o modelo político adotado pelo 

estado. 

O autor escreve um tratado sobre a educação em: Emílio ou Da Educação, nesta obra Rousseau 

tem em vista a sociedade do Contrato Social, ou seja, a formação com a qual o filósofo se preocupa é 

aquela individual, mas, sobretudo, a formação do cidadão dará prosseguimento adequado ao modelo 

político. Pois, se a sociedade se funda justamente para combater as desigualdades e conflitos gerados 

pelos desejos e paixões humanas, de que nos adiantaria uma educação que não formasse os homens 

para esse tipo de sociedade, ou ainda, uma educação em que estes homens não conseguissem sequer 

controlar suas paixões? Para Rousseau a mulher ideal deve ser uma dama que se preocupe 

primeiramente com a educação e os bons modos, em preservar a Lei cumprindo de bom grado o papel 

que lhe couber na sociedade.2 Eis dentro de que espírito deve nascer o modelo ideal de mulher para 

Rousseau: 

 
Sofia é bem nascida, é de um temperamento naturalmente bom; tem o coração 

muito sensível e essa extrema sensibilidade dá-lhe por vezes uma atividade de 
                                                           
1
 LÊ GOFF, J; NORA, P. Apresentação. In: ______. História: novos problemas. Trad. Theo Santiago, 2 ed. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1979, p.11-15. 
2
 ROUSSEAU, J. J. Emílio ou Da Educação. Trad. Sérgio Milliet 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1973, 

p.462-463. 
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imaginação difícil de ser moderada. Tem o espírito menos justo do que penetrante, o 
humor fácil mas desigual, um rosto comum, mas unia fisionomia que promete uma 
alma e que não mente; pode-se ir a ela com indiferença, mas não deixá-la sem 
emoção. Outras têm boas qualidades que lhe faltam; outras têm mais acentuadas as 
que ela tem; mas ninguém tem qualidades mais bem ajustadas para criar um caráter 
feliz. Ela sabe tirar proveito de seus próprios defeitos; e se fosse mais perfeita, ela 
agradaria muito menos. 

Sofia não é bela; mas perto dela os homens esquecem as mulheres belas e 
estas sentem-se descontentes consigo mesmas. Mal parece bonita à primeira vista, 
porém quanto mais a vêem mais se torna bela; ganha nisso em que tantas outras 
perdem; e o que ganha não perde mais. Podem ter olhos mais bonitos, uma boca 
mais bela, uma figura mais imponente; mas não pode haver cintura mais bem feita, 
tão bela tez, mão mais branca, pé mais delicado, olhar mais doce, fisionomia mais 
agradável. Sem ofuscar ela interessa; ela encanta, e não se pode dizer porque.3 

 

Na construção deste ideal de universo civilizado4, caberia a mulher ser o símbolo dos bons 

modos e da educação. Para tanto o estado moderno é responsável pela introdução daquilo que é 

denominado no livro de Eric Hobsbawm Nações e Nacionalismo desde 1780 ―patriotismo estatal‖, 

introduzido no século XIX e desenvolvido no século XX. Tiveram papel proeminente neste processo a 

burocratização estatal e a democratização política. A burocratização do estado tornou esta instituição 

presente cotidianamente na vida dos cidadãos, por meio da realização de censos comuns e pela 

exigência de representações interpessoais. Rousseau continua enfatizando: 

 
Sofia gosta de atavios e entende disso; sua mãe não tem outra camareira; tem 

muito bom gosto para se arranjar; mas detesta os vestidos ricos; nos seus vê-se 
sempre a simplicidade unir-se à elegância; não aprecia o que brilha e sim o que lhe 
vai bem. Ignora quais as cores da moda mas sabe admiravelmente as que lhe são 
favoráveis. Não há jovem que se vista com menos requinte e nenhuma que se 
apresente mais requintadamente arranjada; nenhuma peça de sua toilette se deve 
ao acaso, e o artifício não aparece em nenhuma. Enfeita-se com muita modéstia 
aparentemente, mas com muita faceirice na realidade; não exibe seus encantos; 
cobre-os, mas, cobrindo-os, faz com que possam ser imaginados. Vendo-a, dizem: 
eis uma jovem modesta e bem comportada; mas enquanto permanecem a seu lado, 
os olhos erram por toda a sua pessoa sem que os possam arrancar dela. É até de 
se imaginar que tudo isso tão simples foi arranjado para ser desarranjado peça por 
peça. 

Sofia tem talentos naturais; ela os sente e não os desdenha; mas não tendo 
tido a possibilidade de pôr muita arte em seu cultivo, contentou-se com exercitar sua 
bonita voz em cantar bem e com gosto, seus pezinhos em andar com leveza, com 
facilidade e graça, em fazer mesuras em quaisquer situações sem embaraço. De 
resto não teve como professor de canto senão seu pai, como professora de dança 
senão sua mãe; e um organista da vizinhança deu-lhe ao cravo algumas lições de 

                                                           
3
 Ibidem, p.462. 

4
 Outro exemplo do modelo ideal a ser adotado pelo gênero feminino foi o  imaginário social positivista de Auguste 

Conte, Clarisse Ismério enfatiza: “O Positivism, uma doutrina criada por Auguste Conte, durante o período de 
instauração da República veio organizar a sociedade frente ao caos resultante de muitos anos de regime 
monárquico. A simbologia utilizada do discurso conteano, em relação à educação da mulher, fora criada com base 
em arquétipos universais e veio ao encontro dos anseios conservadores da época, legitimando a permanência da 
mulher no espaço privado, produzindo um achatamento cultural e profissional.” Ver: ______. Mulher: a moral e o 
imaginário (1889 -1930). Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995, p.83.  



 

 

Jorge Luiz de França 103 
 

acompanhamento, que ela cultivou depois sozinha. A princípio não pensava senão 
em fazer com que sua mão ressaltasse sobre as teclas pretas, depois achou que o 
som acre e seco do cravo tornava mais suave o som de sua voz; pouco a pouco se 
tornou sensível à harmonia; finalmente, em crescendo, começou a sentir os 
encantos da expressão e a amar a música em si. Mas é um gosto mais do que um 
talento; não sabe decifrar uma ária pela partitura.5 

 

A democratização política fez com que se adotasse uma nova forma de lealdade e de 

legitimação do estado, uma vez que o cidadão, ao realizar suas escolhas políticas, precisa definir um 

centro de lealdade, que passou a ser o estado. Daí adveio uma espécie de religião cívica, intensificada 

através da educação primária, que resultou na criação de novas obrigações e laços entre os indivíduos. 

A existência do patriotismo nacional possibilitou a criação de um arcabouço histórico-cultural comum e 

a superação de disparidades sociais evidentes, sendo fundamental para unir segmentos humanos que 

se diferenciaram de maneira bastante clara com o crescimento da industrialização.6 Nesta ótica 

Rousseau mostra: 

 
O que Sofia sabe mais a fundo, e que lhe fizeram aprender com mais cuidado, 

são os trabalhos de seu sexo, mesmo aqueles de que não se lembram, como cortar 
e costurar seus vestidos. Não há trabalho de agulha que não saiba fazer e que não 
faça com prazer; mas o trabalho que prefere a qualquer outro é o de fazer renda, 
porque nenhum outro dá atitude mais agradável e em nenhum os dedos se 
exercitam com mais graça e ligeireza. Dedicou-se também a todas as tarefas do lar. 
Conhece a cozinha e a copa; sabe os preços dos mantimentos; conhece-lhes as 
qualidades; sabe muito bem fazer suas contas; serve de mordomo para sua mãe. 
Feita para ser um dia mãe de família ela própria, governando a casa paterna 
aprende a governar a dela; é capaz de atender às funções dos criados e sempre o 
faz de bom grado. Nada se dirige tão bem como o que se sabe executar: é a razão 
de sua mãe para ocupá-la assim. Sofia não vai tão longe, entretanto; seu primeiro 
dever é o de filha e é agora o único que pensa em cumprir. Sua única intenção é 
servir sua mãe e aliviá-la de parte das tarefas. Contudo, é verdade que não faz tudo 
com igual prazer. Por exemplo, embora seja gulosa, não gosta de cozinhar; há 
pormenores que a desgostam; nunca encontra bastante limpeza. É a este respeito 
de extrema delicadeza, e é essa delicadeza levada ao máximo que se tornou um de 
seus defeitos: deixaria perder-se o jantar para não manchar sua manga. Nunca quis 
meter-se no jardim pela mesma razão; a terra parece-lhe suja; mal depara com um 
pouco de esterco e já lhe sente o cheiro.7 

 

Finalmente o autor coloca Sofia no plano do espaço privado. Ser mulher neste universo é ter a 

consciência de pertencer ou ter pertencido a uma entidade política durável. Neste sentido a 

representação construída em torno das personagens femininas foi importante na criação de 

sentimentos que tornaram viáveis o estabelecimento de um estado, no qual abarcava determinada 

                                                           
5
 ROUSSEAU, J. J. Emílio ou Da Educação... Op. Cit., p.462-463. 

6
 Cf. HOBSBAWM, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1990. 
7
 ROUSSEAU, J. J. Emílio ou Da Educação... Op. Cit., p.463-464. 
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população, no intuito de formar arquétipos ligados a identidades e simbolismo que uniam o conceito de 

nação. 

 Os vínculos coletivos presentes entre grupos humanos inicialmente locais, e comportavam 

populações menores do que aqueles abarcados pelas nações e estados modernos. Porém, tais laços 

puderam ser mobilizados pelos estados e pelos movimentos nacionalistas para que passassem a 

operar em uma escala política mais abrangente, que culminou com o período moderno. 

Na construção da identidade nacional moderna do século XIX muitas foram às ocasiões em que 

se utilizaram arquétipos femininos para simbolizar o conceito de nação, sejam por intermédio de 

brasões, bandeiras, educação os quais ressaltavam a importância da mulher como mãe da pátria. Na 

obra ―Mulheres públicas‖ Michelle Perrot pontua a importância de tais imagens na construção do 

cenário urbano no ocidente. Assim, as representações psíquicas do inconsciente coletivo eram em 

grande monta regularizadas pelo modelo ideal do feminino, os quais podem ser percebidos nas 

analogias reproduzidas nas imagens de diversos artistas.8 

Qualificadas em modelos simbólicos, é possível perceber o ideal da personagem feminina em 

diversas situações, sejam nas que trazem o sentido de nação, revolução, locais públicos, trabalho, 

estudantes, nos diversos processos, na vida privada, entre outros universos. A personificação do 

modelo ideal de mulher sempre esteve presente nos trabalhos artísticos. Percebe-se na leitura de tais 

obras, que as mulheres são evidencias não apenas como sujeitos passivos da história e, sim como 

agentes participantes, atuantes das transformações realizadas no meio social. 

Em uma época na qual o declínio gradual na crença no poder divino dos reis criou a demanda 

por um novo fator de legitimação do poder estatal nasce novos padrões de representações humanas. 

Neste sentido, convém assinalar que o estado fez a nação e não o contrário. Todavia, para a realização 

da materialização do conceito de nação se fez necessário a utilização de símbolos e neste o modelo 

ideal estiveram presentes. 

Longe de ser a personificação idealizada de mulher e distante dos símbolos representados nos 

padrões religiosos visto em Maria mãe de Jesus, o feminismo enquanto movimento social de acordo 

com as estudiosas no assunto Branca Moreira e Jacqueline Pitanguy pretende criar uma nova 

identidade: 

 
O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em 

que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos 
hierarquizados, e onde as qualidades ―femininas‖ ou ―masculinas‖ sejam atributos do 
ser humano em sua globalidade. Que a afetividade, a emoção, a ternura possam 
aflorar sem constrangimentos nos homens e serem vivencias, nas mulheres, como 
atributos não desvalorizados. Que as diferenças entre os sexos não se traduzem em 

                                                           
8
 PERROT, M. Mulheres públicas. Trad. Roberto Leal Ferreira, São Paulo: Fundação Editora Unesp, 1998. 
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relações de poder que permeiam a vida de homens e mulheres em todas as suas 
dimensões: no trabalho, na participação política, na esfera familiar, etc...9 

 

Repensar e recriar são as principais buscas que norteiam o pensamento do feminismo deis das 

transformações desencadeadas em 1789 pela Revolução francesa.10 Além, de pôr em cheque o 

sistema político, social então vigente na França e no resto do Ocidente, encorajou algumas mulheres a 

denunciar a sujeição em que eram mantidas e que se manifestava em todas as esferas da existência: 

jurídica, política, econômica, educacional entre outras práticas da sociedade. 

 

 
A liberdade guinado o povo 
A imagem valoriza o caráter nacional da população. Modo no qual, o autor expressa seu sentimento a 
respeito do tema apresentado. A mulher representa a liberdade que guia o povo, os seios depositam o 
alimento que manterá o caráter de participação política e social da população, em sua mão leva a 
bandeira tricolor da Revolução francesa, na outra um mosquete com baioneta. Deste modo, em grande 
numero se pretende diminuir as desigualdades sócias, por isso, a tomada do poder (força). 
Autoria: Eugène Delacroix, 1830, óleo sobre tela, 260 × 325 cm  
IMAGEM 3: Museu do Louvre  

 

O feminismo enquanto movimento social se pretende defender a igualdade de direitos e status 

entre homens e mulheres em todos os campos. Todavia, o termo se torna confuso se não colocarmos 

ele num devido local e tempo, pois de acordo com Antônio Carlos do Amaral Azevedo este representa: 

 
                                                           
9
 ALVES, B. M.; PITANGUY, J. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.9-10. 

10
 Cf. HOBSBAWN, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX - 1914-1991. 2 ed. Trad. Marcos Santarrita; Maria 

Cécilia Paoli.  São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
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Termo adotado e consagrado para designar o movimento pelo qual é 
reivindicada a ampliação dos direitos e do papel da mulher na sociedade. 
Verdadeira doutrina, esse movimento, cujas origens são difíceis de serem 
precisadas, ganhou nova feição no Ocidente a partir do século XVIII. Escritores e 
filósofos, às vésperas da Revolução Francesa, faziam da emancipação feminina um 
dos pontos básicos do seu programa político. Quando o processo revolucionário 
entrou em marcha, o feminismo adquiriu conotação totalmente diferente do que, até 
então, ocorrera. Ao participar ativamente desse processo, a mulher obteve, também, 
posição própria que lhe dava o direito de reivindicar sua cidadania e a valorização 
de seu desempenho num mundo masculino. Antes mesmo da queda do Antigo 
Regime, nos numerosos ―salões então muito em voga, várias manifestações 
feministas aconteciam, envolvendo expressivas figuras da sociedade e da política. 
Neste sentido, basta mencionar Madame de Staël ou Madame de Condorcet, ambas 
ardorosas propagandistas da igualdade dos sexos e dos direitos da mulher. Nesse 
mesmo século, também as mulheres dos meios populares desempenharam 
considerável papel na preparação e na sustentação da revolução, em Paris ou nas 
províncias. Na Assembléia Constituinte elas mantinham-se ativas e atuantes, 
apresentando petições para revogação ou criação de leis que conduzissem à 
abolição do domínio masculino. As mulheres de classe média, por sua vez, 
fundaram clubes onde conviviam em pé de igualdade com os homens. Uma delas, 
Olympe de Goule, promulgou uma Declaração dos Direito da Mulher, afirmando que 
―se a mulher tem o direito de subir ao cadalfo, ela deve ter igualmente o direito de 
subir à tribuna‖.11 

 

Antonio Carlos define feminismo como um conjunto de idéias políticas, filosóficas e sociais que 

procuram promover os direitos e interesses das mulheres na sociedade civil. É originado na Europa 

ocidental a partir do século XVIII. Percebe que a idéia apresentada neste projeto bebe nos frutos 

científicos do iluminismo. Não obstante, é com a Revolução Francesa que os ideais lançados pelo 

grupo de feminista são incorporados como movimento reivindicatório. Ainda enfatizando o termo 

Antônio Amaral sustenta: 

 
As transformações capitais verificadas no século XIX trouxeram conseqüências 

profundas para a mulher, mormente no tocante à mão-de-obra. Isto porque o 
aparecimento da maquinaria alterou as condições e as características do trabalho 
feminino, que se ampliou extraordinariamente com o aparecimento das fábricas. A 
primeira grande conquista da mulher nesse século foi o direito de voto, que, no 
pique da campanha, alcançou cerca de dois milhões de sufragistas. Esse 
movimento, iniciado nos Estados Unidos, atingiu a Inglaterra onde, na primeira 
metade do século, foram criadas associações femininas militantes pelos seus 
direitos políticos, tendo em Stuar Mill um grande defensor. Ao mesmo tempo, uma 
outra idéia emergiu no feminismo: todas as mulheres deveriam unir-se para a 
obtenção de seus direitos. Pela primeira vez, então, surgia uma massificação desse 
movimento, alcançada após várias convenções, resultantes da fundação, em 1884, 
do ―Conselho Internacional de Mulheres‖ (Internacional Council of Women – ICW).12 

 

No século XIX, no contexto da Revolução Industrial, o número de mulheres empregadas em 

fábricas e indústrias é ampliado expressivamente. Porem, a briga maior do grupo estava na questão da 

                                                           
11

 AZEVEDO, A. C. A. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, 
p.198. 
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diferença salarial entre praticado nas relações trabalhistas, que manifestava como justificativa a 

conjetura de que as mulheres tinham quem as sustentasse. Concomitante a este contexto, as 

personagens femininas aparecem como parte das relações de exploração da sociedade de classes. 

Logo, o movimento feminista se fortalece como uma ação comum do movimento operariado. 

Os movimentos feministas passaram a ficar intimamente ligados aos grupos políticos. Buscando 

ampliar as idéias liberais, as feministas defendiam que os direitos conquistados pelas revoluções 

deveriam se estender a ambos os sexos, por serem os direitos naturais de mulheres e homens iguais. 

Como resultado da participação das mulheres na Revolução Francesa, registra-se, por exemplo, a 

instauração do casamento civil e mais adiante a legislação do divórcio. 

Mesmo com todos os prenúncios de alterações, júbilos de discordâncias das posturas sociais 

estabelecidas entre os sexos, uma interrogação paira na escrita do feminino. É possível colocar as 

exigências promovidas no século XIX como sendo ações do movimento feminista? Fernanda Alina de 

Almeida mostra: 

 
Primeiramente, é preciso definir se as reivindicações e as atuações das 

mulheres nesse período poderiam ser classificadas como feministas. É difícil 
estabelecer uma definição precisa do que seja feminismo. No século XIX, não 
ocorreu um movimento feminista propriamente dito, como o que ocorreu a partir do 
século XX, e sim, vozes esparsas que se manifestaram, principalmente, por meio da 
imprensa. Porém, o movimento feminista não se organiza, necessariamente, de uma 
forma centralizada. Ele caracteriza-se pela auto-organização das mulheres em suas 
múltiplas frentes, como em grupos pequenos, onde se expressam as vivências.13 

 

Tentar compreender a história como uma ação linear14 é não tomar os cuidos de perceber que 

as práticas culturais, sociais e mentais entre outras ações humans possuem especificidades, ou seja, 

detem ritmos e tempos próprios. Essa fragmentação e multiplicidade de identidades feministas, não se 

refere necessariamente a uma fraqueza, mas sim a uma força, já que as sociedades se caracterizam 

por diversos conflitos sociais e lutas pelo poder, demandando diferentes formas de aliança e 

autodefinição das identidades. Neste caso, não há, portanto, um movimento único feminista mas muitas 

identidades diferentes e autônomas, alcançando micropoderes, baseados nas experiências adquiridas 

práticas culturais e sociais. 

Neste ambito de representações e modelos de padrões, a imprensa assume um papel de suma 

importâncias nos habitos regularizadores, higienizadores do universo público e privado no Ocidende. 

Lílian Azevedo enfatiza a função estabelecidas pelos veículos de informação: ―Cabe salientar que a 

                                                                                                                                                                                     
12

 Idem, p.197. 
13

 ANDRADE, F. A. A. Escrita e feminismo no século XIX. In: Usos do Passado - XII Encontro Regional de História 
ANPUH-RJ, 2006, p.1. 
14

 Que dá idéia de seguir uma linha reta; sem desvios, ou complicações, ou complexidade, ou, às vezes, 
profundeza; claro, simples, direto. 
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mídia impressa foi a principal difusora das aspirações desses grupos de mulheres, ora como 

produtoras e proprietárias de revistas e jornais, ou apenas como colaboradoras nos veículos da 

imprensa de propriedade masculina‖.15 Neste assombro de novidades e oportunidades geradas no 

início do breve século XX as mulheres passam a ganhar espaços públicos, sejam nas reuniões das 

Igrejas, salões, clubes, passeio no parque, ficar nas janelas, realizar leituras, tais atos são símbolos de 

que o universo social estava sofrendo alterações. Novamente tomando as palavras de Azevedo se 

percebe que o grupo feminista: 

 

No âmbito público, estavam associadas às obras humanitárias, sendo-lhes 
negado o direito da participação direta, uma vez que estavam privadas dos direitos 
políticos, [...] Divulgavam a organização de eventos como reuniões, bailes, chás, 
festas, destinadas a obras de caridade. Era importante preencher o tempo com tais 
preocupações, segundo ditavam as normas sugeridas de bem viver dos manuais e 
guias destinados às donas-de-casa, de há muito apreciados na Europa e difundidos 
às nossas elites nas próprias revistas.16 

 

Assim no ápice do movimento, as lutas do movimento feminista foram responsáveis por 

promover e/ou adiantar uma série de avanços na sociedade. O sufrágio universal, proteção legal para 

trabalhadoras gestantes, abolição de algumas Leis que desprezavam as mulheres, criação de 

delegacias específicas para mulheres, entre tantas novidades que colocavam a mulher mais próxima 

da participação social. 

Posteriormente, a difusão do movimento feminista impôs novos olhares à história das mulheres. 

O tema foi debatido em universidades nos ano 70/80 do século XX; destes constantes debates surgiu o 

conceito de gênero17, possibilitando abordagens do papel do feminino e sua inserção nas esferas 

pública e privada. Gênero se caracteriza em realizar uma abordagem mais ampla da identidade e do 

universo humano, deste modo, se torna mais completo do que o termo sexo que está muitas das vezes 

vinculado a escrita de poder masculino na história. A historiadora Michelle Perrot em estudo sobre ―Os 

excluídos da história‖ enfatiza: 

 
Da História, muitas vezes a mulher é excluída. [...] O ―ofício do historiador‖ é 

um ofício de homens que escrevem a história do masculino. Os campos que 
abordam são da ação e poder do masculinos, mesmo quando anexam novos 
territórios. [...] os materiais que esses historiadores utilizam (arquivos diplomáticos 
ou administrativos, documentos parlamentares, biografias ou publicações 
periódicas...) são produtos de homens que têm o monopólio do texto e da coisa 
públicos. Muitas vezes observou-se que a história das classes populares era difícil 
de ser feita a partir de arquivos provenientes do olhar dos senhores – prefeitos, 

                                                           
15

 AZEVEDO, L. H. Mulheres Revistas: educação, sociabilidade e cidadania na revista A Cigarra (1914-1920). In: XXV 
Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Salvador/BA, 2002, p.3. 
16

 Idem, p.8. 
17

 SCOTT, J. História das mulheres. In: BURKE, P. (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 
1993, p.63-95. 
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magistrados, padres, policiais [...] Mulheres enclausuradas, como chegar até 
vocês?18 

 

Perrot levanta uma questão pertinente, a autora verifica que geralmente a escrita sobre o gênero 

feminino é realizada por homens, que em diversos momentos desfrutaram da posição de 

representantes da esfera pública, tais como: autoridades políticas, juristas, imprensa e/ou as 

instituições religiosas dirigidas e organizadas pelo sexo oposto do tido como frágil. Mary Del Priore 

enfatiza a questão do método da escrita da história e revela: 

 
[...] Não basta, pois, admitir que a História é a história de uma longa exploração 

do homem pelo homem sem tentar entender o que isto realmente significou para os 
―explorados‖ ou para os ―excluídos‖. 

Existem, também, neste sentido tantas ―cotidianidades‖ quanto 
―temporalidades‖ e a grande questão em aberto ainda é o embricamento dos tempos 
históricos. [...] pelos trabalhos de Braudel e da escola dos Annales, a questão da 
articulação de temporalidades específicas ―relativamente autônomas‖ (―tempo curto‖ 
e ―tempo longo‖, ―tempo do senhor‖ e ―tempo do camponês‖, ―tempo do relógio‖ e 
―tempo do campanário‖) atravessa a análise da vida cotidiana, mas a atravessa do 
exterior.19 

 

Desta forma, tendo em vista as palavras das historiadoras nas linhas de nosso Trabalho, é 

necessário aprofundar na escrita da história feminina. Todavia, agora não mais com um olhar de 

agente regularizador e higienizador do século XIX – XX. Faz-se necessário dar voz as protagonistas 

anônimas as incógnitas marginalizadas e esquecidas em arquivos, jornais, entre outras fontes 

produzidas pela ação humana, ou seja, é necessário trazer a luz da historiografia o silêncio renegado e 

mascarado. 

 
 

2.2 Ideais feministas no universo patriarcal de senhoras matronas 
 

O ser mulher mãe e brasileira é sem dúvida um dos maiores exemplos de possibilidades de 

trabalhar a questão do universo feminino. No Brasil a temática ganha cara e cores que quando 

apropriadas são estabelecidas dimensões próprias. Na América portuguesa brasileira, mãe simbolizava 

estar preparada para cumprir regras estipuladas e esperadas pela sociedade e pela Igreja, que 

requeria da mulher devoção, obediência, dedicação em ensinar a doutrina cristã à sua prole. Daí ser 

                                                           
18

 PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001, 
p.185-186. Nesta ótica, às historiadoras Marina Maluf e Maria Lúcia Mott observam que: 
O que torna possível a todo ser humano se apossar da história é o fato de que ele, ao nascer numa dada ordem 
consuetudinária, passa a orientar sua ação a partir de alguns marcos estruturados, tanto pelo costume quanto pela 
norma. [...] a mulher foi convocada a assumir a direção do lar em nome de uma determinada definição de família, e 
o homem o papel de provedor chefe dessa família. Ver em: MALUF, M; MOTT, M. L. Recônditos do mundo feminino. 
In: SEVCENKO, N. (Org.). História da vida Privada no Brasil. 3. v. São Paulo: Companhia das Letras. 1998, p.420-421. 
19

 PRIORE, M. D. História do Cotidiano e da Vida Privada. In: VAINFAS, R. (Org.). Domínios da história: ensaios de 
teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997, p.271. 
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comum a existência de jovens matronas brancas, desfiguradas pelas inúmeras gestações na flor da 

idade, se alimentando com a falta de exercícios e tendo uma vida reclusa na esfera do lar. 

Mulher recatada, educada, religiosa, virgem mãe, eram preceitos que borbulhavam no projeto 

português e cristão na construção das normas oficias e esperadas para a sociedade patriarcal-

tupiniquim.20 

A história do universo público e privado do gênero feminino no Brasil ganham dimensões e 

fronteiras muitas das vezes antagônicas ao modelo oficial e idealizado pelos agentes regularizadores 

em cada tempo histórico. Gilberto Freyre evidência: ―A casa-grande no Brasil pode-se dizer que se 

tornou um tipo de construção doméstica especializada em [...] guardar mulheres e guardar valores‖.21 A 

lógica aqui apresentada, é que estando sobre os cuidados do pátrio-poder, havia a necessidade de 

certo cuidada com o universo feminino. Assim, era rotineiro vigiar, controlar e punir infrações que 

fugiam das regras estabelecidas. 

Concomitante, ao projeto da América portuguesa nos trópicos, o Império português no Brasil 

estipula normas e ideais do modelo a ser seguido pelas mulheres. No plano imperial de civilizar a 

nação as personagens femininas estavam enquadradas no projeto, para isto estas não deveriam ser 

apenas mãe, e sim educadora, um espelho para a sociedade aburguesada que emergia. Neste período 

o saber científico é fixado como gestor e controlador das normas sociais que deveriam ser apropriadas 

pela sociedade. 

Presas em sobrados e/ou entre jardins, as mulheres poderiam receber a educação por meio de 

leitura de livros, que às vezes poderiam conter romances licenciosos. Desta maneira, a elite almejava 

construir uma identidade para a sociedade imperial, definindo os caminhos femininos por meio de 

teorias que as incumbiam, o sucesso, ou à perdição, dos futuros cidadãos. Escritores literários e 

intelectuais acreditavam que, por meio da mulher, e através da educação seriam eliminados o atraso e 

a ignorância social herdadas da colônia. 

A Primeira República brasileira iniciada no final do século XIX teve como mascara inicial a figura 

feminina, esta foi apresentada como símbolo da liberdade e igualdade, princípios que nos foram 

concebidos por meio dos pensamentos e ideais franceses. Deste modo, perante tais concepções é que 

à chama da magnífica Revolução pairava sobre nós. Nesta atmosfera a mulher seria a imagem perfeita 

para transmitir os novos ideais à nação. Com arquétipos dos sistemas anteriores a nova mulher seria a 

porta voz da idealizada civilização, porém, os órgãos normatizadores pregavam como diferencial dos 

períodos anteriores o projeto da liberdade feminina. 

                                                           
20

 Indivíduo dos tupiniquins: povo indígena da família lingüística tupi-guarani, tronco tupi, que habita o município 
de Aracruz (ES). 
21 FREYRE, G. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado e desenvolvimento do urbano.  15ª ed. rev. São Paulo: 
Global, 2004, p.271. 
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Se por um lado à mulher estava conseguindo sair paulatinamente dos recônditos da clausura do 

lar em direção a esfera da liberdade desejada no espaço público e recém citadino, das praças, ruas, 

calçadas, parques, teatros, entre outros locais de sociabilidade.  Agora, porém estaria sob guarda 

constante do universo social e masculino. Assim, as digníssimas damas seriam vigiadas e controladas 

com mais freqüências sob os olhares atentos dos pares. 

Ser mulher neste período também era conviver com a personificação do símbolo maior da mãe 

virgem Maria. Antítese desta personagem seria sua rival Eva filha da noite e do silêncio das alcovas. 

Estas personagens mistificavam rituais e princípios opostos: a primeira ritualizava o exemplo fiel de 

devoção, veneração, pois, representava o símbolo da esposa e mãe. A segunda personagem tem 

como analogia a imagem dos desejos carnais, das aventuras joviais e naturais da cobiça humana. 

Deste modo, as mulheres qualificadas nestes últimos arquétipos, eram aludidas no imaginário social de 

que não seriam dignas de serem porta-vozes da civilização e/ou responsáveis pela educação das 

crianças.  

Diante destes princípios, caberiam a estas personagens símbolos de Maria utilizar os espaços 

públicos não para deleites e/ou anseios pessoas. Para estas personagens tais locais deveriam servir 

para encontros familiares e religiosos, reuniões de finais de dia quando preparavam chás e 

conversavam sobre assuntos considerados edificantes. 

Ciente do plano de fundo de como era ser mulher no Brasil da América Portuguesa, Império e 

Primeira República você pode agora indagar, teria sido possível no século XIX soar vozes de 

pensamentos feministas no Brasil? Para ajudarmos a responder está questão devemos perceber o que 

foi ser mulher em cada período e, como elas atuavam na sociedade. Assim, neste intuito Constância 

Lima Duarte mostra:  

 
Mas se a história do feminismo não é muito conhecida, deve-se também ao 

fato de ser pouco contada. A bibliografia, além de limitada, costuma abordar 
fragmentariamente os anos de 1930 e a luta pelo voto, ou os anos de 1970 e as 
conquistas mais recentes. Na maior parte das vezes, entende-se como feminismo 
apenas o movimento articulado de mulheres em torno de determinadas bandeiras; e 
tudo o mais fica relegado a notas de rodapé. [...] As décadas em que esses 
momentos-onda teriam obtido maior visibilidade, na minha avaliação, ou seja, em 
que estiveram mais próximos da concretização de suas bandeiras, seriam em torno 
de 1830, 1870, 1920 e 1970. Foram necessários, portanto, cerca de cinqüenta anos 
entre uma e outra, com certeza ocupados por um sem número de pequenas 
movimentações de mulheres, para permitir que as forças se somassem e mais uma 
vez fossem capazes de romper as barreiras da intolerância, e abrir novos espaços. 
Em cada um deles, identifico algumas escritoras feministas, à guisa de ilustração.22 
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 DUARTE, C. L. Feminismo e literatura no Brasil... Op. Cit., p.152. 
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Quando Constância Duarte aponta as datas de 1830, 1870, 1920 e 1970 ela esta mostrando que 

na história as ações e alterações de hábitos, transformações sociais não são filhas do acaso. 

Compartilhando a idéia da longa duração percebemos que a avaliação da autora esta correta, pois se 

fez necessário um longo período de movimentos e atuações do pensamento feminista para enfim, tais 

personagens serem ouvidas. Assim, ao estarem transmitindo suas idéias em jornais, revistas, 

almanaques, na política, as personagens femininas estão preparando a sociedade para as realizações 

de suas reflexões. 

As mudanças se aceleravam, a mulher distante, mesmo próxima, curtindo o luto cerrado em si, o 

burburinho do quotidiano acentuando os silêncios tristes. Ela olhava num ponto fixo, e ali se quedavam 

horas, quase dias inteiros vendo o vazio que era seu cotidiano. Enfim leituras, romantismo Gonçalves 

Dias, Álvares de Azevedo, amor morte idealização do irreal nas quais em cada pagina as donzelas 

empregavam imagens reluzentes dos mistérios entre as filhas do céu e os vultos de sonhos do ser 

adolescente. Tavernas, Lira dos vinte anos, revelam que a geração do século XIX estava sendo 

caracterizada por mudanças na mentalidade. A poesia deste período reflete as intensivas lutas que 

estavam acontecendo neste Brasil de D. Pedro II e, dos projetos do homem cortes e da mulher 

recatada.   

Nesta borbulho de novidades que foi realizado na virada do século XIX, início do século XX, no 

vaivém de paginas de livros e jornais mulheres começam a se mobilizar. Para tanto, organizam grupos 

de senhoras, importam novos costumes, hábitos moda. Cronologicamente o Brasil passava pelas 

alterações urbanísticas promovidas nas principais cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão 

Preto entre outras localidades que iniciam um período de forte apogeu econômico. Tomando 

emprestadas as palavras de Duarte percebemos: 

 
Muitos nomes se destacam, entre eles o de Bertha Lutz (1894-1976), formada 

em Biologia pela Sorbonne, que vai se tornar uma das mais expressivas lideranças 
na campanha pelo voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e 
mulheres no Brasil. Durante anos Bertha foi incansável nos discursos, nas 
audiências com parlamentares, e na redação de textos inflamados, como o que 
públicou na Revista da semana, em 1918, denunciando a opressão das mulheres e 
propondo a criação de uma associação para ―canalizar todos os esforços isolados‖. 
Com outras companheiras, logo fundou a Federação Brasileira pelo Progresso 
Feminino, que se disseminou em praticamente todos os Estados e resistiu por quase 
cinqüenta anos.23 

 

Berta Maria Júlia Lutz filha do famoso cientista Adolfo Lutz que liderou o movimento decisivo 

para a conquista do voto. Seu trabalho foi responsável pela aprovação do Novo Código Eleitoral, em 

1932, no governo de Getúlio Vargas. 

                                                           
23

 DUARTE, C. L. Feminismo e literatura no Brasil... Op.  Cit., p.160. 
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Já era realidade, ou seja, o realismo dos romancistas24 Aluísio Azevedo, Brás Cubas e Machado 

de Assis se faziam presentes no universo cotidiano das personagens femininas. Triângulos amorosos, 

maridos traídos se destacam neste momento em que o sentimento anticlerical ganha destaque, é a 

faze do romance realista documental, que tem como objetivo mostrar o retrato de uma época. Bertha 

Lutz ciente de seu tempo acreditou que o período era oportuno para realizar o projeto idealizado, o qual 

era a defesa pela igualdade ente os sexos, a atuação política, o trabalho feminino, família e educação. 

Referindo a produção feminina Margareth Rago mostra o trabalho de mulheres nas revistas: 

 
Embora uma imprensa feminina já tivesse nascido por volta de meados do 

século 19, em São Paulo,é nas primeiras décadas deste século que se encontram 
revistas de maior expressão destinadas a um público feminino e explicitamente 
preocupadas em elaborar uma nova subjetividade para a mulher ―moderna‖: A 
Mensageira, publicada entre 1897 e 1900, e a Revista Feminina, que circula por 
todo o país entre 1914 e 1936. 

Tendo como objetivo a emancipação feminina, estas revistas preocupavam-se, 
contudo, em enobrecer as funções da mulher consideradas naturais, como a 
predestinação para o casamento e a maternidade. Inúmeros artigos desenhavam 
progressivamente um ideal de feminilidade que deveria ser atingido pelas jovens em 
processo de formação do caráter.25 

 

A escrita e leitura servem como um termômetro que mede as mais diversas manifestações de 

produções do gênero humano. Assim, as personagens femininas ao participaram enquanto editoras e 

redatoras de revistas, jornais, livros, estão mostrando e assumindo postos antes ocupados apenas pelo 

saber masculino na sociedade. 

Artes e mais artes, nas ruas já não havia silêncio, bondes, trens, telefone, lojas de 

departamentos, teatros, cassinos, tudo parecia que estava mudando minuto a minuto. Neste 

simbolismo de identidades e realidade o grupo feminista promove dialogo com outras organizações no 

intuito de ganhar forças. Conforme mostra Margareth Rago: 

 
Nas décadas iniciais do século, as/os anarquistas formulavam uma proposta 

de moral sexual e de reorganização da sociedade, que se opunha ao modelo que 
então se construía. Tendo em mente a construção de um novo mundo fundado na 
abolição da propriedade privada e na justiça social, criticavam a moral burguesa 
como hipócrita e utilitária e apontavam para os rumos de sua superação. A seu 
modo, também as/os anarquistas criticavam as relações sociais e sexuais vigentes, 
apontando para as alternativas libertárias possíveis.26 

                                                           
24

 Cf. MAGALDI, A. M. B. Mulheres no Mundo da Casa: imagens femininas nos romances de Machado de Assis e 
Aluizio de Azevedo. In: COSTA. A. O; BRUSCHINI, C. (Orgs.). Entre a virtude e o pecado. Rio de Janeiro: Rosa dos 
Tempos: São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992, p.57-87.  
25

 RAGO, M. Imagens da Prostituição na Belle Époque Paulistana. In: Cadernos Pagu. Unicamp. Disponível em: 
<http://www.pagu.unicamp.br/files/cadpagu/Cad01/pagu01.04.pdf.> Acesso em: 26 jul. 2008, p.37. 
26

 RAGO, M. Adeus ao feminismo? Feminismo e (pós)modernidade no Brasil. In: CADERNOS DO ARQUIVO EDGAR 
LEUENROTH, v.3 n.3, 1997, p.26. Em, Do cabaré ao lar Margareth Rago coloca: “As denúncias que a imprensa 
operária publica sobre a exploração do trabalho da mulher apela, em primeiro lugar, para o problema moral da 
sexualidade e par os obstáculos a realização da função materna. [...] Além disso, critica-se a ameaça sexual 
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Atenta às particularidades da utopia da cidade disciplinar, Margareth Rago ressalta a inserção da 

mulher na esfera pública. Para tanto, evidência a marginalização feminina diante da concepção da 

prostituição e do meretrício moderno, tendo como foco uma São Paulo de áreas civilizadas através dos 

cabarés, pensões, cafés e clubes noturnos, marcados pela modernidade, organização de movimentos 

operariados e anarquistas os quais vêem como objeto comum a questão da exclusão. 

A herança revolucionaria já na década de 1920 era expressivamente forte, nas artes nas telas 

dos cinemas,27 no rádio clube, entre outros meios de comunicação que pintavam um admirável mundo 

novo e surreal lançados nas telas pelo conflito bélico de 1914-1918. Tudo isso, fez com que alguns 

projetos que foram iniciados nas primeiras décadas do século XX fossem adiados e outros 

antecipados. Porém, no plano político do feminismo o conflito colocou uma barreira nas quais, foram 

atrasados debates e tendências de mudanças. 

Mas afinal, ―Que país é este?‖ De uma pergunta que fora lançada pelo Movimento Modernista de 

1922, surgem diversidades de respostas. O Brasil do século XX é um país dentro de países, de um 

lado, senhores rurais fortalecidos pela economia cafeeira, que girava em torno do eixo São Paulo e 

Minas Gerais, de outro, o ápice da burguesia industrial, com interesse na zona urbana. 

 
                                                                                                                                                                                     

representada pela relação de dominação exercida pelo superior hierárquico [...] São constantes os artigos incitando 
as operarias a se sindicalizarem e a resistirem politicamente na luta contra os patrões nas lutas pelos direitos das 
mulheres trabalhadoras foi colocado em primeiro plano a proibição do trabalho noturno considerado imoral para o 
sexo feminino [...] em 1919, vários deputados colocaram-se contra o trabalho da mulher e das crianças, em defesa 
da moralidade familiar [...] O Código Sanitário de 1919 proibia o trabalho de menores de catorze anos e os trabalhos 
noturnos para as mulheres, reivindicações incluídas nas demandas da greve de 1917”. Ver: ______. Do cabaré ao 
lar: a utopia da cidade disciplinar Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.67-69.  
27

 Cf. BICALHO, M. F. B. A Arte da Sedução: a representação da mulher no cinema mudo brasileiro. In: COSTA. A. 
O; BRUSCHINI, C. (Orgs.). Entre a virtude e o pecado. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos: São Paulo: Fundação Carlos 
Chagas, 1992, p.89-117.  
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Símbolo Acessórios Representação Social 
Representação feminina aludindo à 
República. 

Espada28, para purificar a nação. 
Ramo de oliveira29, trazer a paz. 
Cores da bandeira nacional, no intuito 
de tomar posse do modelo moral 
adotado pela República. 
Sandália, simbolizando a elevação da 
alma republicana. 

Ordem, na qual a personagem feminina 
teria o papel de educadora (mãe) da 
nação. 

Autoria: A Cigarra  
Data/ano: nº 360, 01 nov. de 1929. 
IMAGEM 4: Acervo AESP 

 

Aos poucos o país das múltiplas identidades vai perdendo sua própria identidade, o homem do 

campo vai sendo esquecido matando assim o caipira. Assim, sob vais e gritarias era necessário 

redescobrir o Brasil. Neste momento definindo posições fez se a escolha em romper com todas as 

estruturas do passado. Jovens anárquicos! O Movimento Modernista tinha como plano valorizar a volta 

às origens, ao quinhentista, a língua brasileira, o nativo da Terra (índio) verdadeiramente brasileiro, ao 

nacionalismo crítico e consciente. Viviam tempos de redescobrimento e, o movimento feminista estava 

no plano de fundo deste projeto. Foi nesta carruagem de mudanças sócias econômicas e mentais que 

de acordo com Constância Duarte: 

                                                           
28

 [...] Em sentido primário, é um símbolo simultâneo da ferida e do poder de ferir e por isso um signo de liberdade 
e de força. [...] em virtude do sentido cósmico do sacrifício (inversão de realidade entre a ordem terrestre e a ordem 
celeste), a espada é símbolo de extermínio físico e de decisão psíquica. [...] A espada ocidental, de lâmina reta é, 
por simbolismo da forma, solar e masculina. A oriental, e curva, lunar e feminina. Ver: CIRLOT, J. E. Dicionário de 
símbolos. Trad. Rubens Eduardo Ferreira Frias, São Paulo: Centauro, 2005, p.236-237. 
29

 Símbolo da paz, consagrada a Júpiter e a Minerva pelos romanos. Mantém o mesmo significado em muitos povos 
do oriente e da Europa. Idem, p.429. 
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[...] Foi possível, inclusive, assistir à eleição da primeira prefeita, Alzira Soriano 

(1897-1963), em 1929, no município de Lajes, interior do Rio Grande do Norte, 
derrotando o adversário, um conhecido coronel da região, com 60% dos votos, e 
tornando-se a primeira mulher prefeita da América do Sul. A indicação de seu nome 
para concorrer às eleições pelo Partido Republicano havia sido uma sugestão de 
Bertha Lutz, que a conhecera numa reunião de políticos, por ocasião de sua viagem 
ao Rio Grande do Norte em companhia de Juvenal Lamartine. A eleição de Alzira 
Soriano repercutiu até no exterior e foi notícia em jornais dos Estados Unidos, 
Argentina e Uruguai.30 

 

Alzira Soriano foi eleita prefeita de Lajes em 1928, pelo Partido Republicano. Entretanto, ela não 

terminou o seu mandato. A Comissão de Poderes do Senado anulou os votos de todas as mulheres. 

Porem, as mulheres estavam mostrando que não poderiam ficar mais esquecidas em segundo plano 

nas decisões políticas. Deste modo, conforme defende Rago: ―não aceito o mito da passividade 

feminina nas lutas sócias e políticas do começo do século‖.31 Elas queriam participar diretamente das 

decisões políticas do país, para isso faziam pressões, deste modo: ―a participação das mulheres na 

mobilização política do período foi imensa‖32, pois, se mostravam presentes em assembléias, 

conselhos e reuniões políticas. Não obstante, as mulheres estavam atuando em inúmeras frentes. 

Margareth Rago lembra a atuação das personagens femininas em diversas áreas, escritoras, 

professoras: 

 
Ainda assim, vale notar a produção literária de algumas figuras femininas, 

vozes dissonantes que ousaram questionar os valores morais vigentes e abordar 
assuntos considerados pouco recomendáveis. Maria Lacerda de Moura, Laura 
Villares e Ercília Nogueira Cobra, cada uma a seu modo, desafiaram a moral de seu 
tempo, questionando o mito da inferioridade física e sexual da mulher, [...]33 

 

Mulher escritas, mulheres escritoras este é o cenário que estava sendo moldado na passagem 

da década de 1920 para 1930, o qual seria oportuno para as modificações e conquistas do projeto 

feminista no Brasil dos tempos posteriores. 

Mulheres faladas! Mulheres silenciadas! Vozes e silêncios que ecoam na história. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 DUARTE, C. L. Feminismo e literatura no Brasil... Op. Cit., p.162. 
31

 RAGO, M. Do cabaré ao lar... Op. Cit., p.70. 
32

 Idem, p.71. 
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33

 RAGO, M. Imagens da Prostituição na Belle Époque Paulistana. In: Cadernos Pagu. Unicamp. Disponível em: 
<http://www.pagu.unicamp.br/files/cadpagu/Cad01/pagu01.04.pdf.> Acesso em: 26 jul. 2008, p.39. 
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PARTE III 
 

No tempo racional: ambivalências dos tempos modernos* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se fosse possível matar o tempo sem ferir a 
eternidade. 

(H. D. Thoreau) 
 

                                                           
*
 O termo foi apropriado, seu sentido original pertence à Zygmunt Bauman autor da obra 
Modernidade e ambivalência. 



 

 

Jorge Luiz de França 119 
 

3.1 Apontamentos da modernidade 
 

Modernidade são fruto da razão e nascimento do desenvolvimento das ciências exatas, 

matemáticas e astronomia. Vistas como as ciências mais antigas, elas dão o pontapé inicial para a era 

que mudaria para sempre a história da humanidade. A um alargamento da razão na ciência, a qual 

ganha força para enfrentar e enfraquecer o poder da Igreja. Partilhando de conceitos iluministas1 a 

razão passa a influenciar o modo de pensar, crer, agir e viver da humanidade. 

O período da moderna localiza-se entre os séculos XVI a XIX aproximadamente. Todavia, 

Malcolm Bradbury e James McFarlane colaboradores e organizadores da obra Modernismo – guia 

geral ressaltam: ―[...] A noção de ―moderno‖ passa por alterações com uma rapidez muito maior do que 

termos semelhantes com funções análogas, como o ―romântico‖ ou ‗neoclássico‘‖.2 Mas é no século 

XVIII que o projeto modernista se manifesta de uma forma organizada através do movimento filosófico 

mais saliente desse período: o Iluminismo. 

O pensamento iluminista consistia no desenvolvimento das ciências objetivas, abria-se 

caminho para a explosão do conhecimento. Pelo intelecto, o humano passará a buscar explicações 

para todos os fenômenos que existem no universo. A ciência irá dominar a natureza e colocá-la a 

serviço da sociedade, crendo que produzirá um mundo melhor. Deste modo, o desenvolvimento das 

ciências afeta a religião, o mundo acadêmico, a vida cotidiana e todas as áreas da cultura humana. 

Sobre este período Iris Marion Young salienta: ―A vida pública nessa época parece ter sido rude, 

divertida e sensual. O teatro era um centro social, um foro onde humor e sátira criticavam o Estado e os 

costumes predominantes‖.3 

Possibilitando um padrão racionalista de idéias claras e definidas. É destacado neste período o 

pensamento do filósofo Descartes o qual enfatiza a necessidade do homem conceber e entender as 

coisas por métodos racionais. Assim, o homem começa a dar crédito a eventos que possam ser 

explicados pelos fenômenos racionais. Neste sentido Janime Oliva e Roberto Giansanti em Espaço e 

modernidade evidenciam: 

 

[...] Nas sociedades modernas o indivíduo foi, pouco a pouco, superando a 
tutela das tradições, do passado. A modernidade se caracteriza – pelo menos em 
teoria – por possibilitar a participação do indivíduo na definição das regras sociais, 
econômicas e políticas. Assim, em tese, o processo de ―modernização‖ conduz ao 
advento de sociedades organizadas com base na soberania do individuo e do povo, 

                                                           
1
 Cf. AZEVEDO, A. C. A. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos... Op. Cit., p.246-248. 

2
 BRADBURY, M.; MCFARLANE, J. O Nome e a Natureza. In: BRADBURY, M; MACFARLANE, J (Orgs.). Modernismo – 

guia geral. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p.15. 
3
 YOYNG, I. M. A Imparcialidade e o Público Cívico: algumas implicações das críticas femininas na Teoria Moral e 

Política. In: BENHABIB, S; CORNELL. D. (Orgs.). Feminismo Como Crítica da Modernidade... Op. Cit., p.74. 
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sociedade liberadas da submissão aos deuses e às hierarquias hereditárias e da 
influencia da tradição.4 

 

As mudanças no pensamento científico rompem as tradições geocêntricas. Com estudos de 

Galileu e Copérnico desaparece a idéia de que a terra é linear, reta e o centro do Universo. Os 

cientistas descobrem que a Terra é redonda e não é o centro do Universo. Aos poucos, a ciência vai 

descrendo os ensinos que eram impostos pela Igreja. O centro do saber na terrestre, antes sob o 

domínio dogmático, vai sendo transferido para as ciências. 

Paulatinamente a humanidade vai absorvendo uma autonomia política contra o sagrado. Com 

Nicolau Maquiavel chega-se ao divórcio entre Igreja e Política. Antes a Igreja detinha tanto o poder 

político como o religioso. Mas as idéias de Maquiavel - em seu livro ―O Príncipe‖, colabora para a 

separação entre as atividades políticas e religiosas.5 

De carona com a trilha do projeto modernista, vem a formação dos estados nacionais. Nesta, a 

Igreja tem seu poder centralizador extremamente diminuído e dividido. A razão limita o domínio da 

Igreja apenas no campo da fé. Logo, inicia um combate intelectual entre ciência x Igreja, esta ultima 

para não ver suas verdades baseadas na fé serem ridicularizadas. 

Com o advento das artes plásticas de Rafael e Leonardo, é inaugurado o período em que as 

artes assumem um papel importantíssimo como transmissoras do novo pensamento que invade o 

mundo. É o apogeu das artes racionais. ―[...] A arte moderna antes de ser mistificada surgia como 

campo de experiências inovadoras, a partir de parâmetros concretos, que se organizavam de modo 

puramente relacional [...]‖.6 Pinturas inteligentes, telas iluministas, quadros que ainda hoje são 

comprados por mais de cem milhões de dólares. Neste ponto Malcolm Bradbury e James McFarlane 

podem nos ajudar afirmando: 

 

[...] Na verdade, o modernismo aparentaria ser o ponto em que a idéia das 
artes radicais e inovadoras, o ideal experimental, técnico, estético que veio 
crescendo desde o romantismo, atinge uma crise formal – em que o mito, a estrutura 
e a organização em sentido tradicional sofrem uma derrocada, e não por razoes 
formais. A crise é uma crise da cultura; muitas vezes comporta uma visão infeliz da 
história – de modo que o escritor modernista não é simplesmente o artista libertado, 
mas o artista sob uma tensão específica, visivelmente histórica.7 

 

A estética visual e racional é um ponto no qual o projeto modernista irá lançar a construção de 

novos trabalhos das ações humanas. Sejam estes em níveis educacionais, livros, obras de artes, 

arquitetura, escultura entre tantos objetos manipulados pelo saber humano. Assim, a modernidade 

                                                           
4
 OLIVA, J.; GIANSANTI, R. Espaço e modernidade: temas da geografia. São Paulo: Atual, 1995, p.13-14. 

5
 Cf. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Tradução Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 

6
 SEVCENKO, N. Orféu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992, p.XXIII. 
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trouxe benefícios indescritíveis. As ciências com suas descobertas, os remédios, as vacinas, alimentos, 

tecnologia, desenvolvimento, rapidez nos transportes, comunicação, eficiência e inovação. A 

abordagem de Zygmunt Bauman em: ―Modernidade e ambivalência‖, trás referencias da essência da 

ciência na vida humana: 

 

A ciência moderna nasceu da esmagadora ambição de conquistar a Natureza 
e subordiná-la às necessidades humanas. A louvada curiosidade científica que teria 
levado os cientistas ―aonde nenhum homem ousou ir ainda‖ nunca foi isenta da 
estimulante visão de controle e administração de fazer as coisas melhor do que são 
listo é, mais flexíveis, obedientes, desejosas de servir). Com efeito, Natureza acabou 
por significar algo que deve ser subordinado à vontade e razão humanas8 

 

O autor aborda a ambivalência, essa irredutível área obscura indissoluvelmente ligada ao 

pensamento racional, como a chave que vincula e desenvolve a teoria da civilização moderna. Ele 

interpreta a idade da modernização, sua incessante tentativa de transformar o mundo natural em um 

mundo ordeiro, como uma idade na qual a sociedade ocidental foi escrava da inexaurível dialética. A 

consciência desse discurso e, de sua inevitabilidade é, ao contrário, para este a característica marcante 

da cultura social e científica. O homem tem um profundo interesse em manter a ordem no mundo, para 

tanto, utiliza-se da linguagem para sustentar a ordem e suprimir o acaso. Desta forma, tem como 

propósito, a prevenção da ambivalência. Todavia, este não consegue eliminar as ambivalências, assim, 

acaba normatizando e/ou reinterpretando as diferenças ocasionadas pela modernidade. 

Nesta ambivalência, a modernidade tem como objeto a clareza, que significa o final da história. 

Como a história não terá fim, a ambivalência perpetuará com ela. Modernidade fragmenta, e o mundo 

tentando a tão almejada governabilidade. Nesta luta, porém, o mundo teima em não se fragmentar, 

enquanto os poderes que o oprimem se fragmentam. Assim, nasce à confusão como fruto da luta pela 

clareza. A solução de um problema cria outro e reproduz a ambivalência, o caos é gerado na atividade 

ordenadora, a ambivalência é o outro da ordem. Enquanto a ordem tenta definir um mundo geométrico 

o ―outro‖ aponta um mundo deselegante, que foge dos padrões racionais, ou seja, ―disparidades‖ é a 

própria antítese, o refugo da modernidade, o caos desordeiro, o anverso do verso. 

Tudo que há de novo resultou dessa era das luzes, os quais aconteceram porque homens foram 

ousados e corajosos mesmo diante da possível morte e acusações de heresias. Eles lançaram-se ao 

trabalho, botaram a mão na massa e acreditaram no seu potencial criativo. Resultado: mudaram os 

rumos do mundo. Arrancaram o planeta Terra de sua fase linear e, ainda que se tenham mostrado 

prepotentes em seus projetos, acabaram por dignificar a espécie humana através de conquistas que 

produziram a liberdade de pensamento, pela qual somos beneficiados hoje. 

                                                                                                                                                                                     
7
 BRADBURY, M.; MCFARLANE, J. O Nome e a Natureza... Op. Cit., p.19. 



 

 

Jorge Luiz de França 122 
 

Como resultado do projeto iluminista, citamos quatro mudanças substanciais que ocorreram na 

mente ocidental: 

1. Prazer com o natural, sem referência ao sobrenatural: Com a valorização da razão, se 

produz o conhecimento e a crença de que o universo é movido por Leis mecânicas. René Descartes e 

Isaac Newton destacam-se como baluartes desse pensamento. 

2. Mentes individuais: através de métodos de observação, experiência e reflexão. Na 

antiguidade, as pessoas eram submetidas às autoridades eclesiásticas de maneira irrestrita. Era à 

força do pensamento clerical sobre o individual. No período moderno, com a autonomia da razão, surge 

o poder das mentes individuais. O filósofo Descarte ensina: ―Penso, logo existo‖. É a autonomia da 

mente humana. Quando Francis Bacon, filósofo inglês, inventa o método indutivo de pensamento, a 

mente passa a ser estimulada à total independência. Bacon rejeita toda forma de pensamento baseado 

na dedução. O homem, então, deve pensar de forma objetiva, não subjetiva. Assim, todo produto da 

mente precisa ser explicado racionalmente, não apenas deduzido, imaginado, crido. Em outras 

palavras, as pessoas só poderão acreditar que algo é verdadeiro ou digno de crédito se for explicado 

e/ou entendido racionalmente. 

3. Crença no progresso: Com o desenvolvimento da ciência, os homens passam a crer que 

pela tecnologia podem forjar seus próprios destinos. O fervor no progresso invade o coração dos 

cientistas na era moderna. Eles acreditavam que o progresso seria inevitável, bastando que a razão 

tivesse liberdade para investigar o universo cientificamente. John Locke, Marx e Darwin nas ciências 

naturais e Freud nas humanas, se embrenharam nessa utopia. 

4. Estudo paciente e experimental da natureza, método para se alcançar o progresso: Com a 

modernidade, as pessoas iniciam um processo de autonomia, controlam e transformam 

tecnologicamente o mundo, sem os impedimentos tais como: as tradições, a ignorância, ou a 

superstição. Estes produzem o seu próprio remédio, pelo modelo secular através da marcha inevitável 

do progresso. Crença no absolutismo da razão, dos quais produziu infelizmente um ser humano 

arrogante e pretensioso. 

Porem, o projeto modernista foi afrontando, pois, este fora montado na confiança e no poder da 

ciência, da tecnologia e do progresso. Desejava a autonomia do ser humano, solto, independente. 

Almejava produzir um mundo de paz, sem fome, sem doenças e sem guerras. A primeira grande guerra 

mundial 1914-1918 foi um golpe as idéias projetadas pelos modernistas. Logo, a crise econômica de 

1929 coloca fogo neste projeto, diante de um colapso mundial econômico. Com a segunda guerra 

mundial 1939-1945, o mundo é dividido em dois blocos capitalismo x comunismo. Todavia, com a 

                                                                                                                                                                                     
8
 BAUMAN, Z. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p.48. 
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guerra fria de 1947-1989 EUA x URSS os estados nacionais vivenciam momentos tenebrosos, com 

sons alarmantes de possíveis confrontos nucleares.9 

 
 
3.2 Mas afinal! O que é Modernidade? 
 

A modernidade10 é como um relógio o qual é submetido ao girar cíclico de sessenta segundos. 

Em sua aparente dicotomia, lhe é permitida que manipule imaginários, sentidos, distâncias, criando e 

modificando os ambientes a sua volta. A humanidade engenheira desta realidade sedutora, 

apaixonante, irresistível, se entrega sem medo. Modernidade criatura do tempo, nas quais não 

conseguimos parar e/ou simplesmente manipular. Associada a um período histórico, como tal torna 

difícil de ser enxergada, pois ao mesmo instante em que é tratada como passado está pode ser vista 

no tempo presente. Esse movimento fragmentado de tempos é extremamente importante para que 

possamos compreender os fenômenos sociais e culturais das sociedades anteriores. O criador se torna 

submisso à sua criatura, homem moderno controlado pelo tempo. Nesta dicotomia temporal, o moderno 

se torna arcaico e o arcaico se torna moderno. 

Para desvelarmos este desiderato, o termo modernidade aqui empregado designa aquilo que 

pertence a uma época recente, representa o sentido atual e contemporâneo, por meio da modernidade 

houve um progresso da humanidade. Todavia, salientamos! Onde surgiu a modernidade? O que é 

modernidade? Marshall Berman enfatiza: 

 
Existe um tipo de experiência vital – experiência de tempo e espaço, de si 

mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por 
homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse conjunto de 
experiências como ―modernidade‖. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente 
que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e 
transformação das coisas ao redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o 
que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da 
modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e 
nacionalidade, de religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a 
modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma 
unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente 

                                                           
9
 Cf. HOBSBAWN, E. J., 1995, loc. cit. 

10
 [...] Evidentemente, o mundo da crítica determinou que algumas variantes ou usos do termo “moderno” viessem 

a identificar as artes de seu próprio tempo – se não todas, pelo menos parte delas. Tal é o caso do movimento 
Moderno, a Tradição Moderna, a Idade Moderna, o Século Moderno, o Temperamento Moderno, o Modernismo [...] o 
modernismo é a nossa arte: é a única arte que responde à trama do nosso caos. É a arte decorrente do “princípio 
de incerteza” de Heisenberg, da destruição da civilização e da razão na Primeira Guerra Mundial, do mundo 
transformado e reinterpretado por Marx, Freud e Darwin, do capitalismo e da contínua aceleração industrial, da 
vulnerabilidade existencial à falta de sentido ou ao absurdo. Ver em: BRADBURY, M; MACFARLANE, J (Orgs.). 
Modernismo – guia geral. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 15-19; Baudelaire: [...] 
busca esse algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade; pois não me ocorre melhor palavra para exprimir a 
idéia em questão. Trata-se, para ele, de tirar da moda o que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o 
eterno do transitório. BAUDELAIRE, C. Sobre a modernidade. 5 ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 2007, p.25. 
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desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. Ser 
moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, ―tudo o que é 
sólido desmancha no ar‖.11 

 

A frase-título do livro Tudo que é sólido desmancha no ar foi extraída do Manifesto Comunista de 

Marx e Engels e, significa o arrasamento do confinamento ancestral e toda restrição feudal, uma 

"limpeza" nos ―entulhos‖ culturais do mundo. Esse processo significa uma espetacular emancipação 

das possibilidades e da sensibilidade da personalidade individual, que se liberta da impossibilidade do 

status, da hierarquia de papéis rígidas das sociedades pré-capitalistas. Entretanto, esse avanço no 

desenvolvimento econômico gera uma sociedade alienada e fragmentada, dilacerada pela exploração, 

pela indiferença social capaz de destruir valores culturais e políticos que ela mesma criou. 

O poeta das ruas defende que a modernidade é uma experiência do tempo e no espaço, ligada 

aos acontecimentos de transformações que pairam no ar. Está constituída entre o século XVI, e finais 

do século XVIII, a modernidade coincidi aproximadamente com a emergência do capitalismo enquanto 

modo de produção nos países da Europa. Os europeus se lançam neste sistema econômico fundado 

em oposição ao homem medieval, deste pensamento surgi novas formas de vida próprias numa 

partilha da referência e tradição. 

Ser moderno é viver uma vida repleta de paradoxos e contradições. É  ser liderado e comandado 

pela ―força‖, de imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e, em mu itos casos 

de destruir todos os valores, vidas, comunidades. Assim, não conseguimos dominar nossas 

determinações em face dessas forças nas lutas pelas mudanças necessárias a ordem, tornando este 

universo verdadeiramente nosso. É ser, ao mesmo tempo, revolucionário e conservador; estar 

receptivo a novas possibilidades de experiências, aventuras; amedrontado pelas concepções niilistas 

das quais muitas experiências modernas nos levam, desejando-se criar e agarrar algo real, já que tudo 

se desvanece. 

A experiência da modernidade invalida todas as fronteiras regionais e geopolíticas da 

racionalidade, de classes, nacionalidades, crenças e ideologias: nesse sentido, pode-se dizer que a 

modernidade agrega as transformações culturas da raça humana. 

Berman divide a modernidade em três fases distintas. A primeira fase, que vai do começo do 

século XVI ao fim do século XVIII onde as pessoas estão apenas começando a experiência da vida 

moderna. Na segunda fase que inicia com a grande onda revolucionária por volta de 1790, através da 

Revolução Francesa e sua repercussão, nesta a modernidade de fato vem dramaticamente a público. A 

terceira e última fase é onde o processo de modernização se expande e abarca todo o mundo e 

alcança triunfos espetaculares na esfera cultural e artística. Nesta dicotomia existencial do ser moderno 

                                                           
11

 BERMAN, M. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe Moises; Ana 
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os historiadores Antonio Rodrigues e Francisco Falcon organizam em ―Tempos Modernos‖ uma 

narrativa sobre a visão interpretada e vinculada a respeito do moderno. Deste modo, os autores 

mostram: 

 
A noção de moderno está muito longe de constituir um verdadeiro conceito. 

Praticamente, dado o sentido dessa palavra em seu nível denotativo, cada época 
tende a assumir-se corno moderna em relação à(s) época(s) anterior(es). Desse 
modo, não há urna época que possa ser identificada como moderna por definição, 
ou seja, que exclua as demais do direito à modernidade. Por mais que se tenha 
escrito sobre o caráter moderno da Idade Moderna, não podemos esquecer que 
também os nominalistas medievais propuseram uma via moderna em oposição à 
tradicional via antiqua, nem tampouco que os humanistas se consideravam 
modernos, tal como, no século XVIII, se sentiam também os modernos em duelo 
com os antigos.12 

 

A modernidade se torna inevitável, graças à constituição de uma memória histórica que tem 

como referências os processos sociais, o desenvolvimento das ciências e das técnicas, contribuindo 

para a evolução acelerada dos movimentos artísticos, urbanísticos e das forças produtivas. 

Profundas transformações culturais, econômicas e políticas ocorreram entre o final do século XIX 

início do século XX. Neste último surgi novos hábitos e costumes, se firmava a modernidade e com ela 

surgia a imagem de um admirável padrão consumo, o qual: ―Possibilitou ao homem avanço técnico – 

científico urbanístico e mental‖13. Todavia, este século é marcado por conflitos de guerras, criando um 

cenário sombrio, nebuloso e melancólico desse tempo histórico. 

A constituição política do estado moderno originou movimentos14 dos quais teve como princípio a 

gêneses da razão. Modernidade uma experiência em si, na qual abre novas fronteiras intelectuais e de 

ordenamento das paisagens naturais. Devido à secularização a modernidade promove um pensamento 

individualista, que substitui para a sociedade Deus como princípio de julgamento moral. A idéia de que 

a sociedade é fonte de valores naturais das qual o bem é o que for útil à sociedade e o mal é o que 

impede a sua integração e a sua eficácia. Este é um elemento essencial da modernidade nas quais 

deixa de se submeter à Lei Divina e, entrega-se a interesses pessoais15 e coletivos. 

                                                                                                                                                                                     

Maria L. Ioriatti 13ª reimpressão, São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.15. 
12

 FALCON, F. J. C. Tempos modernos: a cultura humanista. In: RODRIGUES, A. E. M.; FALCON, F. J. C. (Org.). 
Tempos Modernos: ensaios de história Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p.23. 
13

 FRANÇA, J. L; APARÍCIO, L. R. Novos Hábitos: espaços sociais e moda feminina na Bélle Époque. In: DIALOGUS. 
Ribeirão Preto, v.1, n.3, 2007, p.330. 
14 ―Na poesia de Baudelaire, a velocidade exprime uma experiência frenética; o cidadão urbano, homem ou mulher, vive 
apressado, quase histérico. Realmente, no século XIX, a rapidez assumiu uma característica diferente em virtude das 
inovações técnicas introduzidas nos transportes, a fim de dar maior conforto ao viajante‖. Ver: SENNETT, R. Individualismo 
Urbano. In: ______. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. 3 ed. trad. Marcos Aarão Reis, Rio de 
Janeiro: Record, 2003, p.273. 
15

 Esse homem Moderno órfão da natureza e de Deus, impossibilitado de conhecer algo externo, pode ser 
interpretado com justa razão, como um processo de interiorização da barbárie, pois o que é a barbárie senão a 
dissociação do ser? O bárbaro não está mais do outro lado do muro contido pelas fronteiras da razão ou da 
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Para persebermos os processos históricos enfatizamos a obra ―Processo Civilizador‖ de Norbert 

Elias o qual coloca como plano central a correlação entre processo de individuação e formação dos 

estados nacionais. Neste sentido de mudança Elias salienta: 

 
O que muda no curso do processo que denominamos de história são as 

relações mútuas, as configurações de pessoas e a modelação que o indivíduo sofre 
através delas. Mas, no exato momento em que essa historicidade fundamental do 
homem é vista claramente, percebemos também a regularidade, as características 
estruturais da existência humana, que permanecem constantes.16 

 

Assim, o autor esta indagando sobre as mudanças em longo prazo nas estruturas das 

personalidades (reforço e diferenciação no controle das emoções – e somente nesse sentido que deve 

ser entendido processo civilizador como categoria analítica). Segundo Elias, a estrutura do 

comportamento civilizado está estreitamente inter-relacionada com a organização das sociedades 

ocidentais sob a forma de estados. Portanto, ao criar seu modelo analítico, o autor não pensava o 

processo de civilização em termos metafísicos, como se as noções de ―evolução‖ ou ―desenvolvimento‖, 

pressupusessem um progresso automático e inespecífico. Este evidência, as estruturas de 

personalidades sociais, das quais não são consideradas como se fossem fixas, mas sim mutáveis e 

interdependentes do desenvolvimento de longo prazo. 

A violência e o uso da força acompanharam os processos civilizatórios, urbanização e surgimento 

dos ícones modernos. O homem do fim do século XIX quer-se moderno e, se fez moderno, ao 

incorporar os avanços técnicos do século XIX à sua vida cotidiana no seio das cidades. 

O projeto da modernidade pretende e defende que os seres humanos pertencem a um mundo 

governado por Leis, em que a razão descobre e está a ela submetida. Tal pensamento identifica o povo, 

a nação, a um corpo social que funciona segundo as Leis naturais e coletivas, que deve se 

desembaraçar das formas de organização e de domínio irracionais que tentam fraudulentamente fazer-

se legitimar pelo recurso a uma revelação ou a uma decisão sobre humana. 

 
                                                                                                                                                                                     

civilização, ele está agora no interior do homem. Ver em: SANTOS JUNIOR, L. R. Barbárie e Modernidade. In: 
DIALOGUS. Ribeirão Preto, v.1, n.1, 2005, p.38. 
16

 ELIAS, N. O Processo Civilizador: formação do Estado e Civilização. v. 2, Tradução Ruy Jungmann, Revisão, 
apresentação e notas: Renato Janire Ribeiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p.231. 
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Locomotiva a vapor, Nº 753 
Fabricado pela Henschel alemã, a mais potente de toda a frota 
da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro e Fluviais. 
Este símbolo representou um dos ícones que mais se 
identificou com a imagem da modernidade, rápida, repentina, 
trazia nos seus vagões novidades e oportunidades aos mais 
longínquos lugares. 
No Brasil, esta oportunidade foi impulsionada em grande escala 
pelo cenário verde dos cafeeiros. Os barões do café surgiram  e  
comandaram uma nova aristocracia, rural e citadina. O 
povoamento de vastas áreas favoreceu o aparecimento de 
cidades pioneiras nesse tipo de cultura, fortaleceu a riqueza dos 
opulentos senhores e da própria região. Houve um 
deslocamento do eixo econômico brasileiro em direção ao 
sudeste, colocado anteriormente em posição secundária 
considerando a economia agrícola. Tudo isso, redundou na 
multiplicação das vias férreas que em pouco tempo tracejaram 
o solo paulista num labiríntico novelo de trilhos. 

IMAGEM 5: Acervo do Museu da CP - Jundiaí-SP. 

<http://www.cmef.com.br/ft_co_rotunda_cmp.htm> Acesso em: 
15 set. 2008. 

 

No ―trilho da modernidade‖ eis que vem a locomotiva, rápida, repentina, envolvente, sedutora, 

fascinante em sua inclinação traz a sua frente o emblema do progresso. No tic, tac dos vagões cenas 

envolventes dos tempos modernos17, mulheres vestidas à moda francesa, curvas linha em ―S‖ definem 

                                                           
17 Este termo é utilizado em: Tempos Modernos (1936) de Charles Chaplin, que interpreta o operário enlouquecido por um 
trabalho monótono e desumano numa cadeia em série, e é usado como cobaia para testar uma alimentadora enquanto 
trabalha. É uma crítica à "modernidade" e ao capitalismo representado pelo modelo de industrialização, onde o operário é 
engolido pelo poder do capital e perseguido por suas idéias ―subversivas‖. 
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a silhueta feminina18. Rostos levemente realçados em cores de brilhos, chapéus enfeitados, cabelos 

esteticamente trabalhados. O calor do vagão faz à donzela sacar um leque19. Ao abanar, este se 

transforma em uma arma! Sedutora, no agir levemente de sua mão macia que sacode ar fresco a sua 

face. A locomotiva continua seu percurso, em meio à troca de olhares e espanto! Silêncio! Eis que no 

Trilho da Modernidade uma nova mulher é apresentada aos pares sociais. 

Tal personagem possui o direito a passeios noturnos! Bailes, reuniões, teatros, cinemas, cafés, 

um desfile exótico de imagem frenéticas e envolventes que propiciam a união envolvente entre o ser 

moderno e urbano, os quais podem ser percebidos no micro espaço geográficos da sociedade 

ribeirãopretana, já nos finais do século XIX início do século XX. Assim, despretensiosamente as 

vivencias e comportamentos culturais da sociedade vão aos poucos ganhando novas roupagens. 

No eco dos salões e bulevares um brado jubila através da imagem de Eva, Eneida, Madalena e 

Maria: Mulheres faladas! Mulheres silenciadas! Sejam fortes eis que vem a liberdade! Modernidade! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     

Na segunda parte, o filme trata das desigualdades entre a vida dos pobres e das camadas mais abastadas. Mostra ainda 
que a mesma sociedade capitalista que explora o proletariado alimenta todo conforto e diversão para burguesia. ______. 
Tempos Modernos. EUA: United Artists/Charles Chaplin Productions, 1936. 1 Videocassete (87  min.): VHS, Ntsc, son., 
color. Legendado. Port. 
18

 FRANÇA, J. L; APARÍCIO, L. R. Novos Hábitos... Op. Cit., p.342. 
19 [...] Como seu belo companheiro, ela tem todo o orifício da pequena boca ocupado por um charuto desproporcional. [...] 
espalhadas, espojadas sobre os canapés, e saia arredondada atrás e na frente num duplo leque, ou penduradas em 
equilíbrio sobre os banquinhos e cadeiras; pesadas, taciturnas, estúpidas, extravagantes, com os olhos vítreos devido à 
aguardente e com as frontes arqueadas pela obstinação. [...] Na verdade, não foi para deleitar meu leitor nem para 
escandalizá-lo que coloquei diante de seus olhos semelhantes imagens; num ou noutro caso, teria sido faltar-lhe com o 
respeito. O que as torna preciosas e as consagras são os inumeráveis pensamentos que despertam geralmente severos e 
sombrios. Ver: BAUDELAIRE, C. Sobre a modernidade... Op. Cit., p.68-72. 
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PARTE IV 
 

Na Trilha da Modernidade Cafeeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A televisão me deixou burro 
muito burro demais 
agora todas as coisas que eu penso 
me parecem iguais 
 

(Titãs) 
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4.1 Pisando em chão arcaico 
 

O arcaísmo a ser evidenciado nas entrelinhas desta narrativa denota as transformações 

possibilitadas pela ação humana no tempo, lugar e ritmo, no qual se apropria e modifica das paisagens 

naturais e/ou realizações por si edificadas. A vida social dos habitantes da Ribeirão Preto deste tempo 

remoto estava mergulhada nas identidades herdadas na formação da freguesia, nas quais, 

permaneceria ocultamente na mentalidade cultural dos diversos personagens da cidade, principalmente 

aqueles da camada popular. Tomando emprestadas as palavras do arquiteto Rodrigo Faria 

percebemos: ―Na medida em que o corpo social, na sua devoção católica coletiva se mantinha unido 

pela fé e pelos bons costumes, mais fechadas se estabeleceriam as relações sociais [...]‖.1 

 

 
Segunda Capela 
A Primeira Capela provisória de Ribeirão Preto foi levantada 
no ao de 18562, estava localizada entre as ruas Barão do 
Amazonas, Cerqueira César, General Osório e Duque de 
Caxias. Em 1868 a segunda igreja já estava construída hoje 
neste local encontra-se a fonte luminosa da Praça XV de 
Novembro. Em 1870 foi nomeado o primeiro vigário de 
Ribeirão Preto, o Padre Ângelo José Phillidory Torres. 
Percebe um aglomerado de populares em frente à capela, 
duas bandeiras de devotos, motivo no qual revela que 
estavam comemorando uma data especial. Como estão em 

                                                           
1
 (APHRP) FARIA, R. S. Ribeirão Preto, uma cidade em construção (1895-1930): o moderno discurso da higiene, beleza e 

disciplina. 2003, p.426, V. 1. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas. 2003, p.156. 
2
 Ano no qual é comemorado o aniversario da cidade de Ribeirão Preto. 
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um local  de adoração à separação das classes sociais ficam 
quase que imperceptíveis. 
Algumas particularidades do período são passiveis de serem 
analisadas tais como: a moda, neste casso o destaque esta 
na vestimenta masculina, os quais em boa metida estão 
quase todos com chapéus e alguns trajados  de terno. Num 
primeiro plano está a capela, com duas naves superiores. A 
sua volta, a cidade cresce criando mundos dicotômicos, no 
traçado do quadrilátero central que empurra os populares a 
se fixarem em bairros distantes.   
O autor Joseph Campbell no livro O poder do Mito, faz uma 
análise critica da influência do mito na sociedade, 
mostrando que o ser humano necessita da mitologia, para o 
estudioso à fé revela-se na própria descoberta de cada 
individuo. Não obstante enfatiza que não foi à ciência que 
diminuiu os seres humanos a divorcia da divindade e sim, a 
descoberta da ciência nos reúne aos antigos conhecimentos 
universais.3 
IMAGEM 6: (APHRP, data 1876) 

 

Deste modo, a população vivia sobre a tutela do universo Católico. Tal mentalidade estaria 

presente durante diversos anos nas atitudes cotidianas, que eram observadas, realizadas através das 

tradições e costumes locais, sejam estes religiosos e/ou sociais. Rafael de Tilio defende: 

 

Não se pode deixar de citar, neste ponto, as influências que a cidade de 
Ribeirão Preto sofreu da Igreja Católica e de suas máximas [...] em 1870 o 
Patrimônio foi elevado à Freguesia ou Paróquia, subdivisão administrativa e religiosa 
de uma região que pressupunha a existência de uma comunidade de fiéis que 
seguissem a doutrina do catolicismo. Em 1908 o Diácono da cidade de São Paulo, 
único até então existente no Estado, ordenou a expansão do catolicismo e da Igreja 
para interior do Estado para que se difundisse a fé cristã. Assim foram criadas a 
Província Eclesiástica do Estado de São Paulo, a Faculdade de Filosofia para o 
Seminário de São Paulo, foi reorganizado o Cabido de São Paulo e foram criadas 
cinco novas dioceses desmembrando o poder centralizado da Diocese da cidade de 
São Paulo para outras situadas no interior do estado, na tentativa de refrear o 
aumento do protestantismo e do espiritismo com a expansão da Igreja. [...] Ribeirão 
Preto, em 1908, foi elevada a categoria eclesiástica de sede da Diocese. Esta 
mudança significou que a cidade teria mais liberdade para a promoção e difusão da 
fé (e da moral) cristã na população. E foi exatamente isso que o primeiro Bispo 
Diocesano de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves (entre os anos 1908 e 
1945), promoveu: entre os anos de 1908 e 1920 aumentou de trinta e seis para 
cinqüenta e uma o número de Paróquias, realizou a construção nas cidades da 
região de 23 novas Matrizes e de inúmeras capelas (o que reflete a expansão da 
Igreja na região), organizou o Patrimônio do Bispado e das Paróquias como a 
construção da Catedral Municipal, foi responsável pela organização do Seminário 
Diocesano em Batatais, pela construção do Palácio Episcopal, da Cúria e dos 
Colégios religiosos além de aumentar o número de Ordens religiosas, de 
Associações e de Irmandades de Caridade e da produção de um semanário 

                                                           
3
 Cf. CAMPBELL, J. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athena, 1990. 



 

 

Na Trilha da Modernidade Cafeeira 132 
 

intitulado Boletim Diocesano (que a partir de 1935 foi transformado em programa 
diário de radio).4 

 

Mediante a existência desta fé regia controlada e interpretada pela regência em particular da 

Igreja Católica, a vida social e cultural da cidade de Ribeirão Preto foi dirigida e subordinada pelos 

diversos instrumentos de vozes do poder clerical aqui estabelecido e mantido. Sob a vigilância 

constante de quebras ou rupturas das tradições passadas. Deste modo, a vida mundana e/ou boemia 

desejada e estabelecida pela elite que se identificava com o universo europeu, antes de ser praticada e 

estabelecida teve que ser moldada. Os preceitos aqui estabelecidos não foram transmitidos como 

sendo parte absoluta da autonomia do corpo e/ou segundo a própria definição moderna de liberdade 

social e/ou individual. Neste microcosmo os anseios considerados modernos tiveram que trajar a 

vestimenta dos métodos da higiene e/ou preceitos considerados civilizados e de ordenamento público. 

Não obstante, os diversos investimentos econômicos foram realizados pela dinâmica cafeeira. 

Neste instante, um admirável mundo foi construído nos moldes do espírito francês, seja na moda 

feminina, na culinária, na fala e escrita, até mesmo no espírito altruísta. Deste modo, um desejável 

espaço público surgia no até então sertão paulista, no trilho deste processo de modernização e 

expansão do mercado cafeeiro, a historiadora Beatriz Garcia salienta: ―Essa planta mudou a economia 

do oeste paulista e transformou o panorama social da região, proporcionando o desenvolvimento de 

uma elite burguesa e de uma nascente classe média‖.5 

Os cafezais plantados neste espaço seguiam um modelo urbano geométrico, da plantação à 

colheita. Este método foi orientado pela divisão de ruas e quadras, seguindo um padrão urbano de 

localização e aproveitando do terreno. 

O requinte urbanístico adotado pela modernização em Ribeirão Preto surge em grande monta 

em consonância dos grandes cafezais. Nasci aqui um admirável recôndito, dinâmico, rápido, inovador e 

ao mesmo tempo conservador. ―O projeto urbanístico municipal visava a construção de uma nova 

                                                           
4 DE TÍLIO, R. Casamento e sexualidade em Processos Judiciais e Inquéritos Policiais na Comarca de Ribeirão 
Preto (1871 a 1942): concepções, práticas e valores. 2005, p.202, V. 1. Dissertação (Mestrado, Psicologia) - Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letra de Ribeirão Preto/USP, 2005, p.29-30. 
Sobre a ―Criação de Bispado na República Velha: O Caso de Ribeirão Preto‖ a historiadora Nainôra Maria Freitas faz as 
seguintes considerações: 
A situação da Igreja católica no Brasil, na última década do século XIX e nas primeiras do seguinte, era de reorganização, 
em função da separação Estado - Igreja, advinda com a proclamação da República e consolidada no famoso decreto 119-A, 
de 7 de Janeiro de 1890. [...] Não por acaso, a criação das dioceses, desde a separação Igreja – Estado, era justificada pela 
proposta de regulamentar melhor as populações interioranas, para que as mesmas não aderissem ao discurso liberal e 
secularizante que atingia a sociedade da época. [...] A criação da diocese de Ribeirão Preto está inserida numa ralação 
também de poder econômico da região que, com o advento do café, transformou-se num dos pólos regionais de destaque 
no estado de São Paulo. Em menos de meio século da criação da paróquia, em 1876, tem-se a instalação do Bispado, em 
1909, quando outras cidades da região, mais antigas também buscavam o prestígio de receber o Bispo e se a sede 
religiosa da região. Ver em: FREITAS, N. M. B. A Criação de Bispados na República Velha: O caso de Ribeirão Preto. In: 
Claretiano (Revista do Centro Universitário). Batatais: Centro Universitário Claretiano. 2003, v.3, jan./dez, p.7-15. 
5 GARCIA, B. O Romance do Café. São Paulo: Alfa-Omega, 1999, p.115. 
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imagem pública para a cidade; a de um ambiente limpo e ordenado que correspondesse à 

respeitabilidade burguesa com a qual a elite cafeeira se identificava‖.6 Mesmo estando vivenciando 

claras evidências dos processos de modificações culturais, diversas especificidades mentais não eram 

alteradas repentinamente em curto prazo de tempo. Percebe neste caso das mentalidades culturais 

que a modificações ficavam para um tempo longo. Os quais são passíveis de serem identificados em 

ritmos e, períodos posteriores á implantação do projeto modernista. 

O café utilizado como nova atividade econômica dinamizou o comercio local e regional, 

impulsionando investimentos para o escoamento seguro e rápido do produto aqui cultivado. Thomas 

Holloway em estudo dos ―Imigrantes para o café‖ observa: 

 
A arrancada do café em fins do século XIX ocorreu ao mesmo tempo nas 

zonas Mogiana e Paulista e afetou a ambas de forma similar. A atividade econômica 
que atraiu ferrovias para as áreas produtoras de café, desenvolveu-se mais 
intensamente nos espigões interfluviais do que nas terras baixas e vales dos rios, 
que geralmente tinham solos mais pobres, mal drenados e mais suscetíveis a 
geadas.7 

 

Introduzido neste contexto, teve início em Ribeirão Preto o processo gradual da substituição do 

escravo pela mão-de-obra do imigrante assalariado. A este respeito à artista plástica Maria Elizia 

Borges em ―A pintura na capital do café‖ salienta: ―O desenvolvimento econômico acarretou 

substituição da mão-de-obra [...] e o elemento negro começou a ser substituído pelo imigrante 

assalariado e pelas inovações técnicas de plantio, colheitas etc‖.8 

A ferrovia resolvia o problema de escoamento do café e promovia uma série de novidades, como 

a chegada de imigrantes, que traziam na bagagem novos sonhos. Desembarcavam no bairro do 

Ipiranga e eram enviados aos grandes cafezais dos reis do café, a fim de cumprir o contrato trabalhista 

firmado antes de embarcarem para o Brasil ou quando chegavam ao porto de Santos. Traziam novos 

valores e visões de mundo, promovendo um verdadeiro sincretismo cultural e uma nova dinâmica 

social em Ribeirão Preto. A historiadora Liamar Tuon salienta: ―[...] a diversidade cultural encontrada na 

cidade no início do século é bastante acentuada. Para Ribeirão Preto vieram imigrantes de muitas 

nacionalidades, ou seja, italianos, portugueses, espanhóis, sírios, alemães, etc‖.9 

Um fato importante para a sinalização de mudanças cotidianas foi à instalação da estação de 

Estradas de Ferro e Fluviais da Companhia Mogiana em 1883. Com a construção desta empresa de 

                                                           
6
 SILVA, A. C. B. Expansão urbana e formação dos territórios de pobreza em Ribeirão Preto: os bairros surgidos a partir 

do núcleo colonial Antônio Prado (1887). Tese (Doutorado em Ciências Sociais). UFSCAR, São Carlos, 2007, p.91. 
7 HOLLOWAY, T. H. Imigrantes para o café: café e sociedade em São Paulo, 1886-1934. São Paulo: Paz e Terra, 1984, 
p.40. 
8 BORGES, M. E. A pintura na “capital do café”: sua história e evolução no período da Primeira República. Franca: 
UNESP/Franca, 1999, p.19. 
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transporte, Ribeirão Preto conseguiu inserir e receber diversos produtos, especialmente o café, através 

do meio rápido e, sobretudo, moderno a outras localidades. O trem de ferro trazia inovações, sejam por 

intermédio das notícias de jornais, almanaques, revistas, entre outras singularidades tecnológicas. A 

este respeito o historiador Renato Ortiz pontua: ―[...] O trem é visto como um veículo radicalmente novo, 

e as estradas de ferro urna forma de se colocar em contato espaços distantes. Elas quebram o 

isolamento local, são ‗cosmopolitas‘‖10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linha e ramais da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro e Fluviais, por volta dos anos 60. Tendo como ponto 
inicial a cidade de Campinas (SP) e ponto final Araguari (MG). 
A companhia Mogiana de Estrada de Ferro, fundada em 1872 expandiu-se de tal forma, sendo a primeira a 
chegar à divisa de Minas e iniciar o transporte fluvial na região. Estendendo suas linhas, chega á Ribeirão 
Preto, Franca, Águas da Prata, e daí até a Estância balneária de Poços de Caldas, inaugurada por D. Pedro II, 
em 1866. A linha-tronco da Mogiana teve o primeiro trecho inaugurado em 1875, tendo chegado até o seu 
ponto final em 1886, na altura da estação de Entroncamento, que somente foi aberta em 1900. Inúmeras 

                                                                                                                                                                                     
9 (APHRP) TUON, L. O cotidiano cultural em Ribeirão Preto (1880-1920). 1997, p.162, V. 1. Dissertação (Mestrado em 
História) - Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista, Franca, 1997, p.8. 
10 ORTIZ, R. Cultura e modernidade: a França no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1991, p.206. 
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retificações foram feitas desde então, tornando o leito da linha atual diferente do original em praticamente toda 
a sua extensão. 
Em 1926, 1929, 1951, 1960, 1964, 1971, 1973 e 1979 foram feitas as modificações mais significativas, que 
tiraram velhas estações da linha e colocaram novas versões nos trechos retificados. A partir de 1971 a linha 
passou a ser parte da FEPASA. No final de 1997, os trens de passageiros deixaram de circular pela linha. 
IMAGEM 7: <http://www.sindicatomogiana.com.br/mapamogiana.html> Acesso em: 20 out. 2008. 
 

A região de Ribeirão Preto percebeu logo que tinha condições favoráveis ao plantio e ao 

desenvolvimento da produção cafeeira. Contudo, necessitava para promover o plantio, além da força 

braçal para colheita e finalização do produto, também de um meio rápido e seguro para escoar o 

produto. A historiadora Liamar Izilda Tuon em dissertação sobre ―O cotidiano cultural em Ribeirão Preto 

(1890-1920)‖ observa que: ―[...] A Cia Paulista e a Companhia Mojiana travaram longas batalhas a fim 

de conseguir a concessão da estrada de ferro que se estenderia até Ribeirão Preto. Nessa disputa a 

vencedora foi a Companhia Mojiana [...]‖.11 

 

 
Projeto da Estação Mogiana de Ribeirão Preto, realizada pelo escritório Ramos de 
Azevedo. Esta magnífica obra não foi construída, posteriormente foi substituída por um 
projeto de Oswaldo Bratke o qual foi edificado. Entretanto, a imagem permite perceber 
o ideal de beleza ostentado pela elite paulista, sendo o centro de distribuição do café, a 
cidade de Ribeirão Preto deveria ter a marca e símbolo de sua riqueza a qual se 
demonstrava nos traçados urbanos. 
IMAGEM 8: (APHRP). 

 
Fachada da estação Mogiana de Ribeirão Preto, por volta de 1930. 

                                                           
11

 (APHRP) TUON, L. I. O cotidiano cultural em Ribeirão Preto... Op.Cit., p.29 
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Percebemos através da leitura da imagem que a ocasião era de recepção de algum 
personagem ilustre, (faixas levantadas demonstram a impressão de rostos). Além do 
número aglomerado de pessoas, há também alguns automóveis estacionados ao redor da 
estação ferroviária. 
IMAGEM 9: (APHRP), publicada no Jornal A Cidade de 8 nov. 2006. 

 

O café rapidamente se adaptou ao clima da região, gerando enormes cafezais que seriam a 

nova fonte de renda econômica da dinâmica administrativa do estado de São Paulo. Neste período da 

década de 80 do século XIX, o Brasil ainda mantinha como regime de governo o Império, que se 

apoiava no sistema escravista como base da economia. Com a aceleração financeira promovida pela 

recém formada burguesia paulista e sulista, começam a aparecer diversos movimentos a fim de abolir a 

escravatura no intuito de inserir o Brasil no contexto mundial do capitalismo e introduzir a mão-de-obra 

qualificada para atender os novos mercados. 

O historiador Joseph L. Love nos chama a atenção para estas modificações iniciadas no 

Patrimônio de São Sebastião do Ribeirão Preto: 

 
A fronteira pioneira, que apenas se adiantou à ferrovias expansão [...] foi 

definida pelas exigências peculiares do produto que a impulsionou, o café. Em 1º 
lugar, os cafeeiros precisam de um clima temperado e de certos tipos de solo, sendo 
que o melhor é a terra roxa em terreno elevado (para evitar geadas). Em 2º lugar, a 
produção de café requer a continua criação de novas plantações já que a planta se 
deteriora após algumas décadas, depois de ter despojado o solo e seus elementos 
nutrientes.12 

 

Nesta dinâmica administrativa, Lajes; escreve que: ―Na passagem da década de 1870 para 

1880. Ribeirão Preto se integrou à frente pioneira da expansão da cafeicultura‖.13 A partir deste marco 

a cidade é mergulhada por diversas mudanças estruturais promovidas pela escassez cafeeira do Vale 

do Paraíba. 

A contribuição que motivara Ribeirão promover transformações sociais, urbanísticas, culturais foi 

sem duvida a escolha pela economia cafeeira. Thomas Walker destaca neste ponto: ―[...] alguns 

acontecimentos mudariam rápida e radicalmente o caráter da região. Os solos da região cafeeira do 

Vale do Paraíba esgotavam-se e os cafeicultores estavam em busca de novas e ricas terras para 

explorar‖.14 

 

 

 

                                                           
12 LOVE, J. L. A Locomotiva: São Paulo na Federação Brasileira 1889-1937. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p.20. 
13 LAGES, J. A. Ribeirão Preto: da Figueira a Barra do Retiro – o povoamento da região por entrantes mineiros da primeira 
metade do século XIX. Ribeirão Preto: VGA, 1996, p.247. 
14 WALKER, T. W. Dos coronéis a metrópole: fios e tramas da sociedade e da política em Ribeirão Preto no século XX. 
Ribeirão Preto, SP: Palavra Mágica, 2000, p.39-40. 



 

 

Na Trilha da Modernidade Cafeeira 137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisa das fazendas pioneiras 
A fazenda que os Reis de Araújo ganharam em disputa judicial é desmembrada em 
cinco partes. E as fazendas, Retido, Barra do Retiro, Laureano, Palmeiras e 
Pontinha, formaram o núcleo urbano de Ribeirão Preto. 
IMAGEM 10: JORNAL A CIDADE, Ribeirão Preto, 18 Jun. de 2006, p.12. 
 

Contudo, anterior ao status de ―futura vila de Ribeirão Preto‖.15 a cidade foi submetido político e 

administrativamente ao município de São Simão. Com as doações de terra no ano de 1856 a Entre 

Rios16 ou São Sebastião do Ribeirão Preto foi Elevado à categoria de Patrimônio, esta nomeação 

                                                           
15 Esta frase pode ser encontrada no artigo da historiadora LOPES, L. S. A estrutura da posse de cativos nos momentos 
iniciais da cultura cafeeira no novo oeste paulista. Ribeirão Preto: 1849-1888. In: XIV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, ABEP, Caxambú - MG – 2004, p.2. Publicação eletrônica disponível em: 
<http//www.Ribeiraopreto.sp.gov/index.html>. Acesso em: 31 jul. 2006. 
16

 Entre Rios foi uma das denominações oficiais da cidade de Ribeirão Preto, definida pala Lei Provincial n° 34, de 
07 de abril de 1879. O nome Ribeirão Preto é retomado em 30 de junho de 1881, pela Lei Provincial n° 99. Ver: 
FARIA, R. S. Ribeirão Preto, uma modernidade Entre Rios: higiene, beleza e progresso no discurso da metrópole do 
interior (1902- 1930) . RISCO. Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. PPGAU-EESC-USP-SP, São Carlos, 
v.4, 2006, p.36. 
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modificará o status político-administrativo da ex-vila. Luciana Suarez Lopes em estudo sobre a 

estrutura e posse do escravo menciona: 

 
O início do processo para formação do patrimônio de São Sebastião nos 

primeiros anos da década de 1840 sugere que nas proximidades da fazenda Barra 
do Retiro existia um núcleo populacional que desejava o reconhecimento da Igreja.17 

 

Por sua vez, a ocupação territorial do ate então entreposto foi marcada por inúmeros conflitos. A 

este respeito, Thomas Walker citando José Antônio Correa Lajes transcreve: ―Terra devoluta, a área 

teve a família Reis como a sua mais antiga desbravadora; em 1811, já habitava ali Vicente José dos 

Reis. Com o tempo outras famílias foram chegando‖.18 Brigas por terras eram constante, pois: ―A 

ausência de demarcações precisas dos limites da maioria das propriedades provocou diversos conflitos 

e demandas pela posse das terras‖.19 Estas competições envolvendo os primeiros habitantes 

ocorreram em sua maior parte por questões referentes às demarcações das cercas que andavam e 

invadiam propriedades vizinhas. 

Assim, a cidade que estamos trabalhando que hoje recebe o nome de Ribeirão Preto surge de 

um entreposto, todavia, privilegiado com a excelente localização geográfica mantida dentro do estado 

de São Paulo e pelos caminhos que havia estabelecido anteriormente com os entrantes mineiros e pela 

trilha dos ―goiases‖. 

 
                                                           
17 LOPES, Luciana Suarez. A estrutura da posse de cativos... Op. cit., p.2. 
18 LAJES, J. A. C. O povoamento da mesopotâmia Pardo-Mojiguaçu por correntes migratórias Mineiras: o caso de Ribeirão 
Preto (1834-1883). Dissertação (Mestrado em História). Franca, SP: UNESP, 1995, em especial da p. 154 em diante. Apud 
WALKER, T. W. Dos coronéis a metrópole: fios e tramas da sociedade e da política em Ribeirão Preto no século XX. 
Ribeirão Preto, SP: Palavra Mágica, 2000, p.39. 
19 CÂMARA MUNICIPAL, R. P. Memória: As Legislaturas Municipais (1874 - 2004). Ribeirão Preto SP: Villimpress 
Complexo Gráfico, 2004, p.7. 
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Caminho dos Goiases 
Este percurso ligava os estados 
de São Paulo, Mimas Gerais e 
Goiás.20A rota passava na 
extensão transversal de Ribeirão 
Preto, ao longo desse caminho, 
ficou conhecido como ―Estrada do 
Anhanguera‖ em alusão ao 
bandeirante que perfez este 
caminho para chegar às minas. 
Teve um período de estagnação 
entre as décadas de 1740 a 1790, 
ao exaurir as minas do sertão de 
Goiás foi descoberto um novo 
caminho saindo da província do 
Rio de Janeiro para a zona 
mineradora. 
IMAGEM 11: JORNAL A CIDADE, 
Ribeirão Preto, 18 Jun. de 2006, 
p.3 
 

Em fins do século XVIII a população localizada no nordeste paulista havia aumentado e 

desenvolvido economicamente, mas relacionado-a com outras áreas da província de São Paulo a 

representação ainda era pequena. Mas ao tornar-se a primeira via de penetração a partir de São Paulo 

participou efetivamente da ocupação do chamado ―sertão‖ desconhecido que se situava a oeste da 

estrada do Anhanguera. 

                                                           
20

 Durante o século XVIII a população que residiam nas localidades apresentada no mapa se dedicavam a práticas 
da agricultura de subsistência ao mesmo tempo em que realizavam incursões ao interior para a captura de nativos 
(índios), não obstantes tais entradas visavam à conquista de metais e pedras preciosas. Deste modo, o interior 
paulista foi se tornando o caminho para acesso a região das minas e, rapidamente esta rota foi estabelecida como 
área de comércio de muares trazidos do Sul, do gado vindo de Curitiba, para tanto também abastecia a região 
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Conscientes do caminho regredido neste percurso da narrativa que foi de 1890-1856, na qual 

tratamos das modificações realizadas no chão arcaico e provincial da Ribeirão Preto em formação, a 

segunda possibilidade de análise desta parte do trabalho é perceber o período das mudanças e 

dimensões das facetas da modernidade. Porém, uma pergunta ainda nos incomoda: Como nasce uma 

cidade? A resposta para esta questão poderá ser respondida, pela mesma indagação levantada por 

Mumford Lewis em: ―A cidade na história‖, o autor questiona: 

 
Que é a cidade? Como foi que começou a existir? Que processos promove? 

Que funções desempenha? Que finalidade preenche? Não há definição que se 
aplique sozinha a todas as suas manifestações nem descrição isolada que cubra 
todas as suas transformações, desde o núcleo social embrionário até as complexas 
formas da sua maturidade e a desintegração corporal da sua velhice. As origens da 
cidade são obscuras, enterrada ou irrecuperavelmente apagada uma grande parte 
de seu passado, e são difíceis de pesar suas perspectivas futuras.21 

 

Percebe, que a origem da cidade tanto no caso de Ribeirão Preto quanto de outras localidades 

que não foram realizados por projetos de construção como foi à especificidade de Brasília - Distrito 

Federal brasileiro. A maioria das edificações que não possuíram um projeto inicial são realizações que 

se fizeram presente num longo tempo de evolução da história humana. Desta forma surgem e/ou 

aparecem de locais que são transformados pela ação humana, os quais eram antes paisagens 

naturais. 

 
 

4.2 Mudanças culturais: dimensões do espaço público na Ribeirão Preto moderna 
 

Em decorrência, da Primeira República é propagado no recôndito brasileiro um desejo febril e 

idealizado do mundo europeu. Por meio desta dinâmica econômica, a cidade de Ribeirão Preto 

vivenciou mudanças urbanísticas, comercias e principalmente nas atividades ligadas ao lazer e 

entretenimento. Tais novidades eram vislumbradas e chegavam à cidade por intermédio dos bacharéis, 

médicos, filhos dos coronéis, que eram enviados à Europa no intuito de finalizarem seus estudos, ou 

ainda pela intervenção dos políticos locais e/ou pelos novos costumes trazidos em larga escala pelos 

imigrantes europeus. Quando retornavam para suas localidades, vislumbrados com as largas avenidas 

arborizadas de Londres e a arquitetura francesa, se apropriavam de tais modelos e pretendiam 

transformar Ribeirão Preto em um pedaço da Petit Paris: 

 
                                                                                                                                                                                     

mineira com alimentos, milho, feijão, farinha, trigo, toucinho. Esse comércio era realizado por moradores que se 
estabeleceram ao longo deste caminho para as minas. 
21

 LEWIS, M. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1998, p.9. 
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O modelo para a reinvenção ―do cenário colonial‖ foi a Paris do século XIX – 
demolida e reconstruída pelo então prefeito de Sena, o barão Georges – Eugène 
Haussmann. A elite cafeeira prontamente adotou o modelo de reconstrução de 
Hausmann e o aplicou à cidade de Ribeirão Preto.22 

 

Neste período de estudo o Brasil já vivia como regime de governo o sistema Republicano, que 

trazia como símbolo no brasão a imagem feminina e um modelo educativo o qual alargou (instalou) 

diversas escolas normais, masculinas e femininas. Diante desta ansiedade, coube a mulher cumprir o 

papel de modelo das normas pré-estabelecidas, a fim de transmitir os princípios considerados corretos 

e idealizados pelos doutos. Tais personagens passam então a ser vislumbradas mais do que nunca, 

como sendo símbolo do processo civilizador e educativo, tanto a esposa associada ao espaço privado, 

quanto à professora e á meretriz, ambas ligadas ao universo público. A imagem abaixo representa o 

símbolo da Primeira República, a qual se apresentava na figura feminina: 

 

 
Símbolo Acessórios Representação Social 

Símbolo da Primeira República 
Mulher Ideal: Guardiã da família 
(civilização), da ordem e da moral 
pública. 

 Tapa olho 

 Balança 

 Espada 

 Vestido longo 

 Cabelos soltos 

 Blusa sem decote (protegendo os 
seios). 

República da Espada. Tal denominação 
se deu pela condição militar dos dois 
primeiros presidentes do Brasil, 
Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto. 
Obs. Por estar com uma blusa sem 
nenhum decote e não estar mostrando 
os seios se percebe que à intenção da 
República além de educar é proteger a 
família, (continuidade da construção de 
uma identidade nacional, iniciada 
durante o Brasil Império). 

Autoria: Desconhecida 
Data/ano: S/N, todavia, leva a crer que foi desenhada no início da década de 1900. 
IMAGEM 12: (APHRP). In: Inquérito Policial de Alvará, Ribeirão Preto, 06 de out. 1911 (PC18) Caixa 167A, 1º Ofício Cível, 
p.8. 

 
                                                           
22 FRANÇA, J. L; APARÍCIO, L. R. Novos Hábitos... Op. Cit., p.348. 
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Muitas foram às ocasiões em que se utilizou a imagem feminina a fim de simbolizar o ideário de 

liberdade, seja por intermédio da moda, dos cosméticos e da possível inserção no mercado de 

trabalho. Surgem novos hábitos através das lojas de departamentos, confeitarias, armazéns, butiques, 

teatros, alfaiatarias/moda, aulas particulares de piano/francês, clubes, piqueniques/passeios no parque, 

surge o trem símbolo da modernidade, à eletricidade, o telegrafo e mais adiante o rádio, entre outras 

novidades ligadas ao comércio e lazer civilizado. 

A partir da década de 1900 são promovidas diversas alterações nos espaços públicos e 

privados. Personagens femininas começam a ganhar posições que antes eram qualificadas como 

espaço exclusivamente masculino. Um bom exemplo é no campo educativo que ganha mais força e na 

escrita de livros, jornais, revistas, entre outros materiais. Em artigo intitulado: ―Algumas escriptoras 

francezas de hoje‖ os redatores do jornal Diário da Manhã, Veiga Miranda e Albino Camargo enfatizam: 

 
A revista ingleza ―The BrooKman‖ nota que hoje, na França as mulheres de 

letras chegam á primeira fila dos escritores, abandonando os pseudonymos 
masculinos das escriptoras que as precederem e assignando os seus livros com os 
seus próprios nomes. 

Entre estas romancistas em pleno exito, tanto de dinheiro como literario, 
cumpre citar, em primeiro logar, Mme Daniel Lesneur, autora de mais de quarenta 
volumes, condecorada com a Legião de Honra, e, depois da morte de George Sand, 
a unica mulher que foi eleita para a vice – presidencia da Societé de Gens de 
Lettres; mas ao passo que a vice – presidencia de George Sand foi puramente 
honorifica, a de Daniel Lesneur é effectiva, pois toma parte activa nos trabalhos do 
―comite‖.23 

 

O final século XIX é apontado como marco das mudanças e transformações tecnológicas e 

culturais as quais modificaram a condição e participação feminina no universo público. Em artigo 

intitulado ―Novos Hábitos: espaços sociais e moda feminina na Bélle Époque‖ narrei em parceria com a 

historiadora Letícia Aparício: 

 
Pesa contra o século XIX, a imagem de ser sombrio triste austero e opressivo 

para as mulheres. Todavia, neste momento ocorre um impulso para a independência 
feminina, pois as conseqüências das mudanças econômicas, políticas, sociais e 
culturais lhe são favoráveis.24 

 

Neste universo de novidades e conservadorismo, o imaginário produzido pelo grupo social a 

respeito do gênero feminino reproduzia antagonismos. Por um lado, as digníssimas damas eram tidas 

como portadoras do saber se portar perante a sociedade e, necessárias para o processo de civilização. 

Por outro viés, havia certo temor devido à questão sexual que simbolizavam. Desta forma, a 

personagem feminina referenciava na mentalidade social os mais variados atributos, dos quais se 

                                                           
23 (APHRP) DIÁRIO DA MANHÃ. Algumas escriptoras francezas de hoje. Ribeirão Preto, 5 jun, 1913, p.1. 
24 FRANÇA, J. L; APARÍCIO, L. R. Novos hábitos... Op. Cit., p.332. 
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destacavam: ―boa esposa, professorinha‖ entre outros prenomes que ligava esta personagem a esfera 

do lar e a educação. 

Em 1899 no jornal O Repórter o redator Virgilio Brigido escreve um artigo intitulado: ―Um Mario‖, 

nesta nota o autor expõe a concepção do ideal masculino referente às personagens femininas. Para 

atestar a irá e/ou sátiras masculinas Virgilio insinua situações inesperadas no texto. Introduz a narrativa 

dizendo: ―Ella estava tão irritada, que lançou ao chão a saída de baile, [...]‖25 o autor opta em  iniciar o 

discurso enfatizando a revolta feminina, em seguida alude aos leitores:  ―come e atirou-se para a 

alcova, Raspou o phosphoro accendeu o bico de gaz e poz-se a desvestir-se, com os dedos trêmulos e 

uma ruga entre os olhos, que era nella signal da próxima explosão [...]‖26. É notório nas linhas do texto, 

o descontentamento da mulher, a qual pode se percebida durante o dialogo que se segue: 

 
O marido entrou logo após e sentou-se, já também irritado pelo silencio 

obstinado que ella guardava. 
- Mas deve confessar que não é bonito uma senhora casada Walsar duas, três 

vezes, com um rapaz – Sei que es leal, mas o mundo aproveita tudo para fallar e 
denegrir as reputações. Amo muito o meu nome e como minha mulher, tens 
obrigação de afastar delle qualquer suspeita. Queres então que eu seja 
ridicularisado por uns imbecis, que nada são e nada valem? Pois é preciso dizer que 
não recuo nem diante de uma morte para defender o meu nome. 

Bem sabes que sou capaz... 
a começar as ameaças, quando a mulher voltou-se rápida sobre os 

calcanhares e gritou em face: 
- O que sei é que tu ès um idiota! 
Elle pertubou-se e gaguejou uma phase acerba. 
- Eis aqui... continuou a mulher com o espartilho na mão os hombros humidos 

de suor resplandecendo á luz do gaz, o penteado meio desfeito, mostrando as 
pernas, carnudas, mettidas em meias cor de gramada. 

- Eis aqui para que uma mulher se casa, para ouvir de seu marido a injuria que 
não ouviria de ninguém no mundo. 

E porque? Somente porque esse marido é um idiota, que não respeita, que 
não se conhece, que quer impor-se ao amor de sua mulher, como um prego nm 
cepo, brutalmente, a golpes de martello. 

E porque não consegue insulta. 
Fique sabendo porem, de uma vez por todas, que sei respeitar-me, não por 

sua causa; mas porque me tenho em muita conta! 
E fica-me o favor vê afastar-se enquanto reformo a toilette. 
Era a primeira vez que o despedira. 
Tambem nunca elle tinha acerbamante injuriada. 
A voz da mulher era tão imperativa, sua mão vibrava tão nervosamente o 

espartilho, que o marido ergueu-se e sahiu. 
- Que inferno, meu Deus! exclamou ella de dentes cerrados fechando o trinco. 
Tomou depois o penteado, poz espesinhos num pantufo de seda e foi para a 

cama pensou naquelle marido que a injuriava com seus estúpidos ciúmes. 
Elle, posto fora da alcova para não escandalisar os de casa. 
Ia desolado o infeliz. 

                                                           
25

 (APHRP) O REPORTER. Um Mario. Ribeirão Preto, 6 out, 1899, p.2. 
26

 Idem, p.2. 
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O paletot ainda abotoado deixava ver os punhos e o collarinho conspurcados 
de suor. 

O cabello em desordem; a rosa da boutonniere desfolhada. 
Todo elle tinha num ar de suspiros tão comicos, como as unhas que deixava 

crescer enormemente nos dedos mendinhos. 
A vista da figura da mulher rir-se-ia se não estivesse tão offendida. 
Pensou em voltar para o quarto, mas acanhou-se. 
Preferiu despir o casaco e espichar-se no sofá; e enquanto a mulher mettia-se 

entre os frescos lenções da cama, o pobre diabo ralava-se atucanado pelas 
muriçocas.27 

 

Aqui, Virgilio Brigido está preocupado em enfatizar um dialogo que alude às modificações sociais 

que estão acontecendo nas relações sociais vivenciadas no início da Primeira República, nas quais, 

são percebidas por intermédio dos freqüentes bailes. Antes, das transformações culturais, a vida das 

pessoas eram simples, estes não tinham o glamour dos encontros em salões, das alfinetadas 

promovidas pela imprensa. O agir antes de tudo era ditado por um ritmo costumeiro. Todavia, as 

modificações promovidas pelo fenômeno urbano e moderno, também favoreceu o duelo entre o público 

e privado. Neste momento, a vida dos casais não estava totalmente protegida nas alcovas, pois, as 

invasões constantes de amigos e familiares nos lares traziam em tela de julgamento a opinião publica. 

Vivenciando e realizando alterações sejam estas na ordem urbana, nos vestuários e/ou nos 

novos hábitos, a cidade de Ribeirão Preto sinalizava modificações mentais na cultura e tradição local. 

Por estar em constante proximidade dos grandes centros urbanos, esta já no final do século XIX 

mergulhava em debates e brigas políticas motivadas em grande monta pelo pensamento europeu. 

Em artigo do jornal O Ribeirão Preto denominado: ―Injustiça‖ de 21 de abril de 1898 se encontra 

uma discussão entre o redator e duas digníssimas senhoras. Notaremos por intermédio do texto que o 

autor esta preocupado com uma questão embaraçosa que publicara dias anteriores a esta matéria, 

conflito que envolverá a participação de mulheres da ―Companhia Lyrica‖ na abertura de uma escola. O 

jornalista escreverá alegando que as personagens que freqüentavam a companhia acima: ―eram 

amadoras e não eram boas artistas”. Tais palavras entoaram como um som de martelo nos ouvidos de 

duas digníssimas senhoras/mães, as quais bradaram em dizer: ―É preciso que ellas estudem, senão 

depois os jornaes gritarão‖. Percebe-se, que os gêneros estão se atacando, todavia, utilizam novas 

ferramentas de confronto e debate. No casso das personagens femininas, a escrita antes de ser uma 

prática educativa e civilizatória, pode ser percebida como uma possibilidade de influenciar, expor e/ou 

aprimorar as tidas boas maneiras e projetos educacionais. O escritor que assina como Guido explana: 

 
É espinhosa e difficil esta vida de garatujar para jornaes. 
Não se a grada a todos, e pessoas há, que conhecendo bem os nossos 

compromissos tomado, perante quem nos lê, as vezes nos fazem crueis injustiças 
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que nos magoam o intimo, que recebemos com o sorriso nos labios, si  bem que 
com fél no coração. 

Ainda hontem fomos alvo de uma indirecta que, com franquesa não tem razão 
de ser. 

Alguns cavalheiros no louvável intuito de dotar esta cidade com uma escola 
nocturna, vão organizar um concerto onde tomarão parte diversas senhoras da 
nossa melhor sociedade. 

Isto que não é a primeira vez que se faz nesta cidade, tem merecido sempre o 
apoio da imprensa e do povo em geral. 

Duas respeitáveis senhoras conversavam sobre isto e na occasião que 
passava um dos nossos companheiros de trabalho, uma dellas mãe de duas moças 
que gentilmente se prestam a tomar parte no concerto, dissera em voz alta: 

 << – É preciso que ellas estudem, senão depois os jornaes gritarão >>   
Talvez isso seja pela attitude que tomamos, criticando severa mas 

justiceiramente alguns artistas da troupe Verdini. 
Se assim é não tem razão absolutamente de ser, como já dissemos. 
Entre artistas e pessoas que vão tomar parte num concerto com um fim nobre 

e caridoso, há uma enorme differença. 
Aquelles têem obrigações de saber entrar no palco, gesticularem, conhecerem 

o que fazem e desempenhar a contento do público o seu papel, porque ganham 
para isso. 

Esta, ao contrario, muitas vezes deixan os seus affazeres para prestarem um 
absequio, e não vivem e nem ganham para isso. 

E depois, quem vae a um espectacule de empresa particular, paga para ouvir 
bons artistas, ao passo que isso não acontece numa soiríe cujo fim é humanitario e 
bondoso. 

Neste o espectador não vai apreciar um artista mas, sim um amador que não 
habituado a exibir-se em público bem pode, por não ter a precisa calma errar. 

É preciso que aquela dgna senhora nos faça justiça e não nos queira punir por 
um crime que não commettemos. 

Se às nossas palavras com referencia a Companhia Lyrica não lhe tem agrado, 
pedimos desculpas, certos de que sabemos fazer justiça. 

É bem espinhosa e difficil esta vida de se garatujar para jornaes.  
GUIDO28 

 

As críticas aqui colocadas fazem parte de uma relação conflituosa promovida, dinamizada em 

grande monta por intermédio da leitura e escrita. As linguagens jornalísticas buscam reforçar o real, 

através de narrativas que se pretendem universais. Deste modo, ao invadir tradições morais, 

intelectuais e educacionais estes favorecem uma ambivalência com as ações sociais no tempo real. 

Não obstante, tais tradições que são reinterpretadas mistificam  os conjuntos de práticas de natureza 

ritualísticas e  simbólicas, as quais buscam inculcar valores, normas de comportamentos através da 

repetição, em que, automaticamente, implica continuidade, com um passado histórico adequado. A 

esta estratégia discursiva não importa o quão diferente seus membros possam ser em termos de 

classe, gênero ou raça, pois estarão representados como unidade de identidade através do exercício 

de diferentes formas de poder. 
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Qual o motivo que levara a cidade de Ribeirão Preto no início do século XX e final do século XIX 

possuir diferentes grupos jornalísticos? A princípio, nos leva a crer que se refere ao fato de estarem 

falando aos grupos sociais, ou seja, por intermédio dos jornais havia um meio de oportunidade do 

imigrante expor e manter sua cultura, a Igreja nesta mesma ordem se fazia presente manifestando sua 

voz como oráculo da verdade. Os demais estabelecimentos jornalísticos cada um com seu público 

também perpetuavam seu discurso de acordo com o lugar social. Deste modo, num quadro geral todos 

falavam para seus pares e/ou narravam questões que queriam ouvir. Quando noticiavam questões 

indesejáveis, a barbárie assolava neste rincão e, sangue chorava rente ao chão. Neste sentido Maria 

Helena Capelato afirma: "a leitura dos discursos expressos nos jornais permite acompanhar o 

movimento das idéias que circulam na época. A análise do ideário e da prática política dos 

representantes da imprensa revela a complexidade da luta social".29 

A imprensa tem um papel fundamental na formação de opiniões, expressando os projetos 

político-ideológicos. Procurando sedimentar tais idéias dentro da sociedade, transformando interesses 

de grupos em compreensões gerais, criando uma ideologia própria, a oligarquia e a grande imprensa 

acabam utilizando os mais diversos meios para isso, dos diretos aos indiretos. 

Por estar inserida no complexo cafeeiro Ribeirão Preto começa a sofrer alterações urbanísticas 

que são visualizadas no universo público e privado. A modernidade se mostra em diversas fronteiras e 

esferas sociais. Um bom exemplo é sua manifestação na urbanização, seja com a construção de 

espaços exclusivos aos tidos loucos, das meretrizes e/ou dos transgressores. Tais espaços foram 

construídos a partir de princípios higiênicos, do ordenamento público e civilizador propagado pela 

Primeira República. 

Por intermédio da economia cafeeira foi possibilitada a elite de Ribeirão Preto personificar uma 

apropriação de um modelo urbano de construção, assim, no final da década de 1890 a cidade passa 

por profundas mudanças na paisagem do quadrilátero central. Não obstante esta mesma elite conforme 

aponta o historiador Nicolau Sevcenko em ―Literatura como missão‖ seriam os responsáveis pelas 

grandes transformações sociais e culturais vivenciadas durante a Primeira República. Nesta ótica o 

autor defende: 

 
Arrojados num processo de transformação social de grandes proporções, do 

qual eles próprios eram fruto na maior parte das vezes, os intelectuais brasileiros 
voltaram-se para o fluxo cultural europeu como a verdadeira, única e definitiva tábua 
de salvação, capaz de selar de uma vez a sorte de um passado obscuro e vazio de 
possibilidades, e de abrir um mundo novo, liberal, democrático, progressista, 
abundante e de perspectivas ilimitadas, como ele se prometia. A palavra de ordem 
da ―geração modernista de 17O‖ era condenar a sociedade ―fossilizada‖ do Império 
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 CAPELATO, M. H. R. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto (Coleção Repensando a História), 1988, 
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e pregar as grandes reformas redentoras: ―a abolição‖, ―a república‖, ―a democracia‖. 
O engajamento se torna a condição ética do homem de letras. [...] Toda essa elite 
europeizada esteve envolvida e foi diretamente responsável pelos fatos que 
mudaram o cenário político, econômico e social brasileiro: eram todos abolicionistas, 
todos liberais democratas e praticamente todos republicanos. Todos eles trazem 
como lastro de seus argumentos as novas idéias européias e se pretendem os seus 
difusores no Brasil.30 

 

Na dimensão feminina, tais alterações eram reflexos das invasões constantes dos requintes da 

moda européia. Não obstante os novos hábitos foram trazidos e adaptadas seja por coristas/meretrizes 

e/ou damas da elite que em inúmeros momentos freqüentavam o universo europeu. Este fenômeno 

possibilitava as personagens privilegiadas da cidade, adequar o modelo francês/inglês, seja através 

das vestimentas, do traçado urbano figurado a exemplo de uma peça de xadrez, do padrão de 

consumo/lazer e entretenimento. Por fim, o momento era favorável a teatralização dos padrões 

considerados civilizados e dignos de serem apropriados. 

 

 

Em 1897, foi inaugurado o Teatro Carlos Gomes. Era a grande casa de espetáculo da 

localidade. Construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo foi, infelizmente, demolido em 1944. Pertencia 

ao espaço que integrava o Largo da Matriz, terreno cedido pela Câmara Municipal em comodato com 

                                                           
30

 SERCENKO, N. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 2ª ed. São Paulo: 
companhia das Letras, 2003, p.96-97. 

 
Cadeia Pública 
A cadeia serve como um local que isola as pessoas as quais não se inserem no patrão e 
modelo de civilização. Deste modo, a reclusão é uma prática que mantém a atuação do 
status e do poder do Estado, que detém a Lei e a autoridade que lhe foi atribuída por 
intermédio do projeto Republicano e da representação social em si enraizada. 
Prédio do Fórum e Cadeia construído em 1904. Local: Rua Duque de Caxias esquina com 
Marcondes Salgado (atual 1.º Distrito Policial) 
Data: década de 1910. Fotógrafo: Flosculo de Magalhães 
IMAGEM 13: (Registro: 140 - APHRP) 
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empresários. Sua construção foi financiada por ricos fazendeiros da época, que tinha a frente o coronel 

Francisco Schmidt. 

 

 
Teatro Carlos Gomes 
A primeira peça apresentada no teatro foi à ópera ―O Guarani‖ de Antônio Carlos Gomes. 
No período que marca o apogeu da economia cafeeira em Ribeirão Preto, ou seja, final 
do século XIX, até os anos de 1918 do século XX, este foi palco de diversas 
representações teatrais, exposições artísticas, bailes, festas, banquetes, reuniões de 
políticos entre outras atividades sociais. Todavia, com a decadência econômica do 
gerente das casas de entretenimentos François Cassoulet em 1918, o qual mantinha 
contrato de arrendamento do teatro e, posteriormente, seu falecimento, ocorrido em 17 
de fevereiro de 1919, as casas de diversões mantidas por este personagem foram 
entregues aos respectivos donos. Paulatinamente, o prédio passou por períodos de 
abandonos, com fases frustradas de reaberturas. É destacada no jornal A Cidade as 
diversas tentativas realizadas pela empresa de Aristides Motta de resgatar a 
credibilidade do teatro, perante fornecedores e público em geral. Entretanto, após a crise 
econômica da década de 1930, os dias de vida deste monumento estavam contados e 
lançados ao esquecimento por parte dos administradores público, culminando com a 
destruição nos anos de 1940. 
Atual serve como palco da Praça Carlos Gomes. 
IMAGEM 14: (APHRP). Registro 44 In: Revista Brazil Magazine de 1911, Reprodução: 
Tânia Registro. 

 

Através de novas pinturas nos espaços arquitetônicos urbanísticos e/ou administrativos, 

políticos, em Ribeirão Preto foram incluídos os modelos racionais da modernidade. A este respeito, 

Rodrigo Paziani mostra: ―[...] Ribeirão Preto tornou-se palco de projetos de modernização que 

remodelaram sua paisagem‖.31 Deste modo, a cidade se orgulhava de ser reconhecida no território 

nacional e/ou internacional através do seu filho pródigo: o café. 

Entretanto, a alavanca de mudanças foi conhecida não apenas por este produto notório. O fato 

de ter uma vida noturna agitada e vivenciar constantes alterações arquitetônicas motivou grandes 

                                                           
31 PAZIANI, R. R. Construindo a Petit Paris: Joaquim Macedo Bittencourt e a Belle Époque em Ribeirão Preto (1911-
1920). Tese (Doutorado em História) - Faculdade de História, Direito e Serviço Social da UNESP/Franca, 2004, p.17. 
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personalidades a visitarem ou escreverem a respeito dos costumes locais. A exemplo de tais 

descrições verificamos por meio de Monteiro Lobato em: ―A Barca de Gleyre‖ - coletânea de cartas que 

o autor trocou entre - amigos a imagens da Belle Époque de Ribeirão Preto. Em carta enviada para o 

amigo Rangel o escritor devaneia: 

 
Costumes, hábitos, idéias, tudo lá é diferente destas nossas cidade do velho S. 

Paulo e da tua Minas. Em Ribeirão dizem que ha 800 ―mulheres da vida‖, todas 
―estrangeiras e caras.‖ Ninguem ―ama‖ ali á nacional. O Moulin Rouge funciona ha 
12 anos e importa champanha e francesas diretamente. 

Lá ninguem mora; apenas estaciona para ganhar dinheiro. [...] Tenho que 
estacionar lá também [...] Estou apertando minhas cunhas para ser nomeado para 
Ribeirão Preto ou coisa equivalente. [...] tantas, Rangel, e tão mimosas, tão 
casadoiras, que a gente acaba amaldiçoando a monogamia. 

O clima daqui atrai gente de fora. Afluem famílias do Rio e S. Paulo, gente fina, 
com botõesinhos assim. E dansa-se muito. [...] Houve grossa riqueza por lá, quando 
aquilo era o Ribeirão Preto da Época. Barões que usavam pinicos de ouro. Mulheres 
ciumentas que cortavam os seios de escravas. Cada casa lá – dizem aqui – é cofre 
duma lenda – aqueles casarões abandonados. Ainda ha misterios no ar. 32 

 

Nesta carta encontramos diversas descrições dos costumes de Ribeirão Preto durante a Belle 

Époque. A freqüência cotidiana dos hábitos considerados modernizantes e civilizados que rotulou a 

cidade como sendo modelo do ideal da Primeira República ganha destaque nesses escritos. É uma 

constante também a afirmação de que os homens se deleitavam na vida boemia proporcionada pelas 

requintadas e fidedignas damas da noite. Os cabarés descritos por Lobato eram estabelecimentos 

dedicados exclusivamente aos indivíduos do sexo masculino e serviam como deposito de rituais 

amorosos e/ou práticas administrativas, políticas dos homens da cidade. Monteiro Lobato finaliza a 

carta para o amigo Rangel, dizendo que Ribeirão Preto possuía estórias construídas pela tradição oral, 

que colocavam a cidade no palco de enigmas mal resolvidos. 

No ano de 1895 foi inaugurado o Grupo Escolar Dr. José Guimarães Júnior nos quais foram 

lecionadas aulas mistas. Para legitimar o ordenamento público instrumentos legais foram criados, no 

intuito de controlar e punir rupturas das normas sociais desejadas e estipuladas pela elite local. Neste 

intuito, o poder Municipal, através da Câmara e da Cadeia se prontificará a atentar para essa 

necessidade: ―[...] a partir da constituição da primeira Câmara Municipal, em 13 de julho de 1874‖.33 

Todavia, após a assinatura da ata para construção da Câmara Municipal, o projeto ficará travado por 

um bom tempo por falta de orçamento/conflitos entre o poder público. 

 
                                                           
32 LOBATO, M. A Barca de Gleyre. 1º Tomo, 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1950, p.153-167. 
33 (APHRP) FARIA, R. S. Ribeirão Preto, uma cidade em construção... Op. Cit., p.101. 
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Edifício da Câmara Municipal e a Cadeia 
O prédio foi construído entre 1885 e 1890, abrigou no princípio somente a Cadeia. A Câmara passou a 
funcionar neste edifício a partir de 1904. 
Com o estabelecimento das casas cível, a ordem e a tranqüilidade pública seriam resultantes da 
conformidade às Leis. Rodrigo Faria observa que a partir do funcionamento legal destas instituições 
públicas: 
―Era efetivada, portanto, a necessidade das Instituições que atuavam no controle, no estabelecimento 
da ordem da vida urbana que se formava: a Casa das Leis, Decretos e Posturas, que iria normalizar 
questões relativas à higiene municipal, edificações, equipamentos e serviços urbanos e outros vários 
temas do cotidiano dos que se inseriam na categoria ―cidadão‖, e a Casa da Ordem, do Controle e 
Punição, que iria excluir do convívio social os que eram considerados desvios, não só dos códigos 
legais, mas, principalmente, dos códigos morais estabelecidos‖.34 
Local: Rua Cerqueira César, 365 (prédio existente) 
Data: Início década de 1910. 
Fotógrafo: Flosculo de Magalhães 
IMAGEM 15: (Registro: 139 - APHRP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Ibidem, p.102. 
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Expansão urbana 
Conforme mostra a arquiteta Adriana Capretz em Ribeirão Preto existia dois 
mundos dicotômicos. A imagem permite visualizar o modelo adotado pela elite 
cafeeira que isola a classe trabalhadora da plutocracia, nisto o núcleo colonial 
Antônio Prado representou claramente a indiferença social. Percebe que a cidade 
foi recortada no intuito de evitar a proliferação de doenças, modelo de higienização. 
Tendo por base a separação apontada pela autora percebe que as edificações de 
numero 1-6 serviam colo pontos de manutenção da ordem e higiene: 1ª Cemitério; 
2ª Santana Casa; 3ª Matadouro; 4ª Leprosário; 5ª Cemitério de leprosos; 6ª Asilo 
de mendigos; 7-8 pontos de transportes: 7ª Estação do Barracão; 8ª Estação SP-
MG; as construções 9-14 estavam ligadas ao comercio: 9ª Cervejaria; 10ª Ind. 
Matarazzo; 11ª Fábrica de Bebidas; 12ª Cerâmica São Luis; 13ª Silos CEAGESP; 
14ª Casa Giroto; não obstante o traçado de numero 15ª estava fixado às 
residências de populares; 15ª Casas populares. As imagens localizadas no rodapé 
indicam a área central da cidade: 1ª Teatro Pedro II e 3ª Teatro Carlos Gomes, 
locais de lazer e entretenimento cultural da elite; 2ª Palacete Innecchi e Sociedade 
Recreativa, o primeiro indica o poder e a ostentação econômica que permitiu a 
certos indivíduos edificar construções de acordo com o padrão de beleza admirado 
no período, a segunda permitiu conforme o próprio nome indica a recreação de 
atividades de lazer, todavia de uma sociedade especifica; área 4-5: 4ª Catedral e 5ª 
Palácio Episcopal, a primeira é tida como local específico de descanso da alma, a 
segunda serve como repouso Episcopal; 6ª Palacete Rio Brando – Prefeitura, 
ainda hoje serve como local do poder executivo. 
IMAGEM 16: SILVA, A. C. B. Expansão urbana e formação dos territórios de 
pobreza em Ribeirão Preto... Op. Cit., p.106. 
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Não obstante, o quadrilátero central conforme a leitura das imagens acima foram realizações que 

privilegiaram um modelo urbanístico europeu, entretanto eram universos dicotômicos que excluía em 

boa medita a população menos favorecida economicamente. Tais espaços foram freqüentados, na 

grande maioria das vezes, por senhores e senhoras do café (os barões e baronesas). A economia 

gerada por tais personagens favoreceram o surgimento de empreendedores responsáveis por auxiliar 

nas transformações idealizadas na construção de um novo mundo, a fim de tirar o atraso da antiga e 

ruralista província. A atividade cafeeira gerou um comércio diversificado, assim como, novas 

construções urbana apropriadas no espírito do projeto modernista em boa medida no estilo da Art 

Nouveau. Reflete este estilo as obras arquitetônicas do Palace Hotel, Teatro Pedro II, o Edifício Meira 

Junior, Marp (Museu de Artes de Ribeirão Preto), antiga sede da Sociedade Recreativa e sediou a 

Câmara Municipal, Teatro Carlos Gomes. Dentre outras construções, que ecoam no tempo no qual o 

café promovia e ostentava o padrão de beleza, dinâmica e riqueza a uma elite recém citadina. 
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PARTE V 

 

Imprensa feminista na Ribeirão Preto de 1918-1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada do que é grande surge repentinamente, nem 
mesmo a uva, nem os figos. Se agora me disseres: ―Quero 
uva figo‖, respondo-te: ―É preciso tempo.‖ Antes de tudo, 
deixa virem as flores, depois que se desenvolvam os frutos 
e que amadureçam. 

 
(Epiceto, Filosofo grego)
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5.1 A Conquista da Mulher 
 

O feminismo durante estes ultimos tempos, tem conquistado para o seu ideal 
as mais fulgenstes victorias. 

Desde os campos de batalha, onde, com meiguice e solicitude, procurava 
abnegadamente diminuir as dôres dos bravos feridos nas luctas em pról da patria 
e da humanidade, até nos mais rudes trabalhos outrora só exercidos pela força 
masculina, - a mulher revelou sempre os mais excelsos predicados, 
accrescenetando novos louros á belleza e ao valor do seu sexo. 

A sua cooperação nesta grandiosa obra que os alliados estão ultimando em 
favor da genuina civilisação, nunca poderá ser descripta e jamais será 
completamente elogiada porque ultrapassa tudo quanto a imaginação podia 
phantasiar a respeito da sua nobreza. 

Essa victoria que não tem rival na historia da humanidade, foi em grande parte 
auxiliada pelo valor da mulher. 

Wilson na sua monumental mensagem lida ha dias no Congresso Norte 
Americano, poz no maior relevo a coparticipação da mulher na solução do 
formidavel problema da guerra das nações. 

E que poderemos dizer das mulheres, - exclama o notavel estadista, - da sua 
capacidade para a organisação e a cooperação que prestaram? Que poderemos 
dizer da sua acção; da necessaria disciplina realçando a effectividade de tudo 
quanto procuraram fazer; sua aptidão em trabalhos que jamais haviam tentado; 
finalmente, do seu sacrificio absoluto, tanto no que deram como no que fizeram?! 

A sua contribuição para o grande resultado alcançado, - diz Wilson, - está fora 
dos limites da gratidão. Ellas acrescentaram um novo lustre aos annaes do 
feminismo americano. 

Fallando a respeito dos direitos a que a mulher fez jús, dando a essa guerra 
tremenda o tributo da sua immensa dedicação. Wilson salienta a necessidade 
imperiosa de ser dada á mulher a homenagem que a sociedade, no seu estado 
actual reclama: os direitos politicos. 

―A homenagem minima que lhe podemos prestar é tornar a mulher egual ao 
homem no que concerne aos direitos porque ella se demonstrou em nada diferente 
e de nós, em todos os ramos do trabalho pratico que exerceu em beneficio proprio 
ou do paiz. 

Na Conferencia da Paz, estamos certos, entre os assumptos que constituirão o 
seu trabalho, ha de, forçosamente occupar relevo a ellaboração de leis 
internacionaes que, em todos os paizes, assegurem á mulher a plenitude des seus 
incontrastáveis direitos. 

Vitto Lacciani, o egregio embaixador italiano que pelo seu critério e pela sua 
distincção, innumeras sympathias deixou em nossa patria, num vibrante discurso 
proferido na séde da Assistência á Infancia declarou que o feminismo obteve na 
guerra mais conquistas do que poderia conseguir em centenas de annos de 
propaganda. 

A mulher demonstrou em todas as emergencias a mais vivaz grandeza de 
verdadeiro heroismo. 

Francisco Augusto Neves.1 

 
 
 
 
                                                           
1
 (APHRP) Jornal A Cidade. A Conquista da Mulher. Ribeirão Preto, 07 dezembro, 1918, p.1. Grifo nosso. As partes 

destacadas fazem menção da mulher como mãe, afetuosa seja na organização e/ou na disciplina. É uma fala 
moderna, todavia, carregada da noção do universo patriarcal. Atitudes ligadas à longa duração. 



 

 

Imprensa feminista na Ribeirão Preto de 1918-1914 155 
 

5.2 Fugindo das regras em ser mulher, mãe e cidadã na Ribeirão Preto do café 
 

Iniciamos esta parte do trabalho mostrando o texto acima que apresenta como título: ―A 

Conquista da Mulher‖, tal fato foi apresentado em 1918. Sim, temos ciência de que a ação evidenciada 

no discurso tinha um local especifico que fugia da norma do padrão desejado e esperado no Brasil 

neste período. Todavia, a reprodução do ideário do feminismo por algum motivo acabará chegando à 

cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo Brasil. 

 O historiador Paulo Garde em artigo da revista DIALOGUS de 2006 apresenta um texto ―A 

Participação Política Feminina - apontamentos sobre Ribeirão Preto‖, o autor trabalha o período que 

compreende os anos de 1890-1930. Para tanto, utilizou como fontes de trabalho, atas da câmara 

municipal, estudiosos locais, dissertações de mestrado, monografias de conclusão de curso e jornais. 

Se formos trazer tais matérias para o garimpo epistemológico se percebe que Garde trabalhou com um 

numero razoável de fontes. Todavia, algumas questões ficam nas linhas imortalizadas da história. 

Conseguiu este trabalhar com o discurso apresentado nas fontes? Para quem o autor esta falando? 

Qual história política o autor esta narrando? 

No referido artigo o autor mostra ao longo do texto que o período seria de inserção da mulher na 

sociedade brasileira, apontada no final do século XIX início do século XX. Para tanto, escolhe como 

objeto a participação feminina na política ribeirãopretana. Nesta mostra: 

 
Em Ribeirão Preto, existiram várias mulheres no final do século XIX que 

possuíam extensas áreas de terras e cafezais [...] a fazenda Santa Thereza de 
propriedade de Dona Francisca Maria do Val. A fazenda possuía cerca de 1.300 
alqueires de extensão e cerca de 800 mil árvores de café; possui cerca de 120 
famílias totalizando 1.500 trabalhadores. O complexo para beneficiamento do café 
era movido à eletricidade gerada na própria fazenda Dona Francisca do Val residia 
na cidade de São Paulo na Alameda dos Bambus, sendo a fazenda administrada 
por Theotonio Monteiro de Barros.2 

 

Concordamos com Garde quando coloca tais referências sobre Dona Francisca Maria do Val. 

Entretanto, este não menciona que residir em São Paulo em área privilegiada é garantir além do status 

social, a evidência do poder econômico e ainda seria uma forma de estar próximo de pessoas atuantes 

da política paulista. 

Paulo Garde prossegue na escrita mostrando mais uma mulher que similar a Francisca do Val 

também possuía propriedades na região de Ribeirão Preto: 

 
                                                           
2
 ZAMBONI, M. C. A Mogiana e o Café – Contribuições para a História da Estrada de Ferro Mogiana. Franca: FHDSS, 

1993 (Dissertação de Mestrado em História). Apud GARDE, P. A Participação Política Feminina - Apontamentos 
sobre Ribeirão Preto. In: DIALOGUS. Ribeirão Preto, v.1, n.2, 2006, p.127-128.  
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Outra mulher, Dona Íria Alves Francisca Junqueira viveu em Ribeirão Preto na 
época áurea do café. Era proprietária da fazenda pau-alto, no distrito de Bonfim 
Paulista. Ficou conhecida como Rainha do Café. Sua história é marcada por muita 
violência contra seus empregados e pessoas que atrapalhavam seu caminho.3 

 

Como é evidenciado no texto acima, Dona Íria Alves Francisca Junqueira era proprietária de 

terras, porém, o autor não salientou que tal personagem concomitante a Francisca possuía uma casa 

na capital paulista.4 

Continuando a fala este salienta a benevolência de: ―Dona Mariana Constança Junqueira, filha 

de Sinhá Junqueira, era envolvida em atividades sociais, auxiliava os necessitados e desprotegidos‖5. 

Não obstante, mostra: ―Estas senhoras até poderiam ter alguma influência na política, mas em 

função do poderio econômico que representavam. Nada foi encontrado que nos desse o viés da luta 

pela emancipação política da mulher‖6. 

Porém, acontece que participar de jantarzinhos beneficentes, subvencionar instituições 

assistenciais é forma de fazer política. É o jeito bucaneiro de engrandecimento pessoal sem estorvo 

algum, de autoreferência da prática coronelista, do Homem cordial, de ser ―prestativo‖ com aqueles que 

necessitam. Não obstante, faz parte da forma moderna de utilizar da imprensa para propagandear seus 

atos. Para legitimar sua fala Garde utiliza como referência atas da câmara municipal de Ribeirão Preto, 

ou seja, a voz oficial: 

 
Outros nomes de mulheres aparecem no contexto histórico de Ribeirão Preto.  

Verificando atas da Câmara de Vereadores desta cidade, no período entre 1890 e 
1930, encontramos diversas citações: requerimentos de agradecimentos por 
homenagens póstumas a maridos falecidos [...] officio de Dona Maria Barreto, 
agradecendo à câmara as Homenagens prestadas à memória de seu marido Sr. 
Jefferson Barreto. (ata 15/07/1930), de mulheres, entre eles, muitos pedidos de 
pagamentos de salários de professoras [...] Requerimento da Professora Dona Ruth 
Motta Mello, solicitando ordem de pagamento da subvenção em que tem direito (ata 
15/06/1917), prêmios concedidos a estudantes [...] concordando com o pedido de 
Pedro Custódio de Paula Martins para seja concedido à sua filha Srta. Maria de 
Lourdes de Paula Martins o prêmio ―Dr. Manoel Octaviano‖ por ter obtido as 
melhores notas durante o curso do Gymminasio do Estado nesta cidade, de acordo 

                                                           
3
 CHIAVENATO, J. J. Coronéis e Carcamanos. 2 ed. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2004. Apud GARDE, P. A participação 

política feminina - apontamentos sobre Ribeirão Preto. In: DIALOGUS. Ribeirão Preto, v.1, n.2, 2006, p.128. 
4
 O historiador Rafael Cardoso de Mello em estudo sobre: “Uma coronel de saias no interior paulista: Iria Alves 

Fereira”, Melo expõe seu trabalho utilizando da biografia, o qual concilia com a micro-história italiana. Para tanto 
demonstra que a personagem Iria por ser cafeicultora atuante fugia da regra idealizada pela Primeira República 
brasileira: “Nos causa surpresa perceber uma mulher, durante a transição do século XIX para o XX, ocupar posição 
tão privilegiada. Num tempo em que a cidade se destacava neste mundo cafeeiro, e que homens comandavam os 
negócios e os rumos do lucro do coffe business, Iria Alves Ferreira salta aos olhos dos historiadores, enquanto 
títulos hierárquicos como “Reis e Coronéis” eram representativos do poderio e da influência nacionais desta 
plêiade coronelesca durante a República Velha”. Cf. MELLO, R. C. Nas Margens da “Pet Paris”: a rainha do café em 
Ribeirão Preto na década de 1920. In: XVII Semana de História, 2008, Franca. Comunicação Coordenada, Franca: 
UNESP, 2008. 
5
 GARDE, P. A participação política feminina... Op. Cit., p.128. 

6
 Ibidem. 
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com a lei (ata 15/02/1930); entretanto, nenhum episódio que transparece um 
movimento feminista em prol da emancipação política da mulher7. 

 

Ao colocar tais palavras apresentadas nas referidas fontes, Garde assim, como diversos 

historiadores que por motivos ideológicos, linha de pesquisa, afinidade com o tema/desarmonia, 

acabam se esquecendo de trabalhar com o discurso emitido através das fontes primárias que em si 

possui a voz de agentes sociais de um determinado tempo. Agindo deste modo, o historiador acaba 

cometendo tropeços e/ou repassando em seu trabalho os discursos oficiais. Ao esgotar as fontes o 

autor indica: 

 
[...] É interessante perceber como a mulher estava presente nos movimentos 

políticos sem mesmo poder participar efetivamente dos mesmos, sem ser um 
membro do partido, e se esse partido fosse reconhecido pela legislação vigente, ela 
não estaria inscrita no mesmo. Entendemos que naquele período, pelo que nos foi 
possível encontrar nas pesquisas realizadas, as mulheres não se apresentaram em 
movimentos reivindicatórios pela conquista da emancipação política em Ribeirão 
Preto.8 

 

As considerações do autor poderiam ter sido diferentes se este tivesse trabalhado com a análise 

do discurso9 no intuito de perceber a existência ou não da veracidade das palavras apresentado nas 

fontes oficiais. Por não optar em trabalhar com análise do discurso e/ou outro método que possibilitará 

aprofundar discussões com as fontes, percebe que Garde entra em contradição quanto mostra: ―a 

mulher estava presente nos movimentos políticos sem mesmo poder participar efetivamente dos 

mesmos‖, a seguir conclui: ―as mulheres não se apresentaram em movimentos reivindicatórios pela 

conquista da emancipação política em Ribeirão Preto‖. 

No universo cotidiano, diversas mulheres formulavam normas e ritos próprios. Movimentos estes 

silenciosos e graduais, definido pelo seu  próprio espaço social, definições estas particularizadas por 

intermédio de conquistas no decorrer do desenvolvimento das particularidades sociais. 

Há momentos nos quais o historiador deve realizar uma pausa no painel da biblioteca histórica! 

O autor no início do artigo considera corretamente a importância feminina na história dizendo: 

 
Não devemos crer que sua participação na História tenha sido menor ou até 

mesmo nula, tendo como comparação os homens (aqueles que sempre tiveram o 
poder de fabricar tais documentos). A mulher, assim como o homem, tem a sua 
história e, conseqüentemente, seu papel como agente histórico.10 

 
                                                           
7
 GARDE, P. A participação política feminina... Op. Cit., p.128-129. 

8
 Idem, p.129. 

9
 Cf. FOUCALT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 

1970. 17 ed. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 
10

 GARDE, P. A participação política feminina... Op. Cit., p.117.  
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Não obstante, ao não perceber as representações e práticas econômicas e políticas na questão 

das trocas de favores pelo gênero feminino, o autor acaba ocultamente absorvendo o discurso das 

fontes oficiais do período que dificilmente mostrariam as possibilidades da participação feminina 

enquanto agente social e atuante no tempo. Assim, involuntariamente diz por intermédio do texto que 

as mulheres deste micro lugar foram passivas na história no período em questão que vai de 1890-1930. 

Entretanto, como demonstraremos no nosso trabalho, é necessário ao historiador tomar ciência 

de que na escrita da história às práticas e abordagem  apresentadas por intermédio dos textos são 

construções humanas de tempos, lugares sociais que  falam aos pares e para estes.  Não aceitar este 

fato é comungar das idéias apresentadas pelos grupos dominantes e atuantes, porém, ao mesmo 

tempo é uma prática na qual o pesquisador estará sufocando e não dando voz ao silencio oprimido. É 

necessário compreender: ―[...] Essa história cotidiana [...] Ela nos mostra a história ao rés-do-chão‖.11 

Afinal, como já afirmou Michel de Certeau: 

 
O que fabrica o historiador quando ―faz história‖? Em que trabalha? Que 

produz? Interrompendo seu passeio erudito nas salas dos Arquivos, separa-se por 
um momento de seu estudo monumental, que o possibilitará ser classificado entre 
seus pares, e, saindo à rua, se pergunta: o que é este trabalho? Eu me interrogo a 
respeito da enigmática relação que estabeleço com a sociedade presente e com a 
morte, pela mediação de atividades técnicas. [...] Toda pesquisa historiográfica é 
articulada a partir de um lugar de produção sócio-econômico, político e cultural. [...] 
Sem dúvida é excessivo dizer que o historiador tem ―o tempo‖ como ―material de 
análise‖ ou como ―objeto específico‖. O historiador trata, segundo seus métodos, os 
objetos físicos (papéis, pedras, imagens, sons etc.) distinguidos, no continuum do 
percebido, pela organização de uma sociedade e pelo sistema de pertinências 
próprias a uma ―ciência‖. O historiador trabalha sobre um material para transformá-lo 
em história.12 

 

Assim, citamos como exemplos possíveis de participações femininas na sociedade e na política, 

personagens que mesmo estando refugiadas no lar: ―rainha do lar, santa mãezinha‖, participavam ao 

lado do homem nas decisões familiares, econômicas, pois geralmente eram elas que faziam as 

compras de alimentos nas feiras e diversas mulheres ainda auxiliavam na finança familiar. Na religião 

havia um leque de oportunidades, aconteceram inúmeros casos na história brasileira de mulheres que 

seguiam a ordem religiosa por motivos particulares, seja por não aceitar o voto nupcial firmado entre 

familiares e/ou por motivos de gravidez indesejada.13 Consciente e/ou inconsciente a mulher sempre 

esteve presente na história, oposta a vontade e a escrita masculina na historiografia. 

                                                           
11

 GIOVANNI, L. A História ao Rés-do-Chão.... Op. Cit., p.25. 
12

 CERTEAU, M. A operação histórica. In: Burke, P. (Org.). História: novos problemas. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves, 1988, p.17-29. 
13

 Cf. FRANÇA, J. L. Meretrizes na Belle Époque do Café: cabaré e sociedade (1890-1920). 2006, p.92, V.1. (Monografia 
em História) - Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, 2006; SILVA, B. L. O rei da noite na Eldorado 
paulista: François Cassoulet e os entretenimentos noturnos em Ribeirão Preto (1880-1930). 2000, p.184, V. 1. 
Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual 
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Nas ruas as mulheres também se organizavam/manifestavam sua participação, seja por 

intermédio da venda de alimentos, do vestuário, das floristas, entre outros afazeres cotidianos. Deste 

modo, quando Dona Francisca Maria do Val e Dona Íria Alves Francisca Junqueira são apresentadas 

como proprietárias de residência na capital e ao mesmo tempo donas de propriedades no nordeste do 

interior paulista, estarão elas escapando despercebida do padrão de mulher desejada e idealizada pela 

elite da época? 

Se partirmos desta análise a resposta será sim! Ambas, estão mostrando a história que ser 

mulher não é sinônimo de passividade.  Estas agiram em consonância a diversos senhores de café da 

época, que mesmo não estando listados seus nomes nos partidos políticos, atuavam nas decisões e 

direções partidárias, sejam na indicação de juízes de pás, bacharéis, deputados, governadores entre 

outras nomeações e cargos. 

Foi atribuída a mulher o desejo do modelo ideal de esposa, porém, ser mãe era destino uma 

vocação quase natural esperado pela sociedade e muitas vezes subjugado por elas mesmas. 

Entretanto, as personagens acima possuíam algo a mais que as diferenciavam das diversas mulheres 

do período, as duas damas tinham em comum e as favoreceram os nomes de nascimento, uma era DO 

VAL a outra JUNQUEIRA, não obstante possuíam fortes status econômicos, maiores inclusive de 

muitos homens do período. 

 
 

5.3 Ecos do passado: mulheres anônimas na imprensa de Ribeirão Preto de 1918-1911 
  

Cabe-nos agora discorrermos sobre os apontamentos femininos em Ribeirão Preto no início do 

século XX e perceber que os fatos realizados por determinados grupos em certos períodos históricos 

são reflexos de um processo lento e gradual de tempos anteriores ao fato realizado (imediato). Desta 

forma, tomamos acento na poltrona da locomotiva da história no intuito de perceber que no final do 

século XIX14, no recôndito do mundo caipira, em particular no novo oeste do estado de São Paulo, a 

cidade de Ribeirão Preto vivenciava inovações e técnicas promovidas pela dinâmica cafeeira. Tais 

novidades imprimiram rapidez nos transportes, comunicações e mudanças nas relações de trabalho. 

Durante a Primeira República, Ribeirão Preto recebeu diversos títulos por intermédio de 

moradores e/ou visitantes tais como: ―[...] Canaã Paulista, Califórnia do Café, País do Café, Eldorado, 

                                                                                                                                                                                     

Paulista, Franca, 2000; TUON, L. O cotidiano cultural em Ribeirão Preto... Opus Citatum.; DE TÍLIO, R. Casamento e 
sexualidade... Opus Citatum. 
14

 O século XIX se caracterizou por duas frentes de luta do operariado: a luta por melhores condições de trabalho 
(salário, redução da jornada, repouso semanal, condições de higiene), e a luta pelos direitos de cidadania. Neste 
primeiro momento, houve a busca pelo sufrágio universal e a ampliação dos direitos da democracia. O grupo 
feminista francês, inglês e americano iniciou neste período a busca pela igualdade social. 
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Capital D´Oeste, etc. Mas nada que se comparasse ao título de Petit Paris da zona mogiana‖15. Sobre 

a mentalidade deste período, a historiadora Liamar Izilda Tuon afirma: 

 
A influência européia não se restringia à política e à economia. Os hábitos 

cotidianos estavam permeados por esta influência, seja pela elite, onde o vestir-se, o 
portar-se como o inglês ou francês era sinônimo de superioridade, ou pelos 
imigrantes, cuja diferença cultural era significante, pois em muitos momentos, ela 
era um sinal de afirmação da própria existência.16 

 

Ora, na medida em que cresce, o espaço urbano absorvem das pessoas culturas e símbolos 

diferentes, em tempos/lugar dispares. Nesta dimensão as mulheres passam a ocupar funções sociais 

múltiplas, cuja prática cotidiana foi objeto da normatização do estado. 

Com espírito de aventura e empreendimento, donos de fazendas de café, banqueiros e 

capitalista dinamizavam a economia paulista.  

Para tanto, a modernidade17, propiciava uma enorme poeira de novos hábitos e consumo, que 

transforma os fragmentos da vida arcaica em uma curva sublime da vida moderno e citadina. Um belo 

mundo novo era construído e destruído pelas transformações econômicas da elite cafeeira. 

Enfim, o projeto da modernidade sendo excludente, pretende e defende que os seres humanos 

pertencem a um mundo governado por Leis, em que a razão descobre e está a ela submetida. Tal 

pensamento identifica o povo e a nação, a um corpo social que funciona segundo Leis naturais e 

coletivas, que deve se desembaraçar das formas de organização de domínio irracional que tentam 

fraudulentamente fazer-se legitimar pelo recurso a uma revelação ou a uma decisão sobre humana. 

Esta normalização e homogeneização estão ligadas ao processo civilizador, à proposta de uma 

construção de nação não para o povo, mas para a plutocracia brasileira não sentir-se desconfortável 

em um país atrasado, doente. E esta civilização é intimamente relacionada ao moderno, e por 

homogeneizar, considerar este e aquele como bárbaro, é excludente por natureza. 

Afinal de contas era o progresso e, o oeste paulista respirava a transformações do ar da 

modernidade! Na cidade existem universos próprios diferentes do mundo arcaico e rural. Sejam, por 

intermédio do rádio na década de 192018, da implantação dos meios básicos de consumo, centros de 

distribuição de água encanada, energia elétrica e do telegrafo. Concomitante a tais inovações a uma 

grande transferência e retalho do modelo de vestuário europeu, das lojas de departamentos, dos 

centros de entretenimentos e lazer. A cidade sofria modificações constantes no traçado urbano, com os 

                                                           
15 PAZIANI, R. R. Outras leituras da cidade: experiências urbanas da população de Ribeirão Preto durante a Primeira 
República. Tempo. Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, v.10, n.19, jul. – dez. Rio de Janeiro: 2005, 
p.181. 
16 (APHRP) TUON, L. O cotidiano cultural em Ribeirão Preto (1880-1920).... Op. Cit., p.24-25. 
17 Cf. BAUDELAIRE, C. Sobre a modernidade... Opus Citatum. 
18

 Cf. GIORGIANI, T. S. Pelos caminhos das palavras: uma breve interpretação da Rádio P.R.A. – 7 a partir das suas 
representações. Monografia (Conclusão de Curso) Centro Universitário “Barão de Mauá”, Ribeirão Preto, 2005. 
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centros educacionais, matadouros, Câmara municipal e cadeia pública. Tais modificações revelam 

mudanças mentais e culturais da ação humana no tempo e nas relações de sociabilidade.  

Na medida em que a cidade cresce, o espaço urbano absorve ritmos e símbolos de pessoas 

cada vez mais diferenciadas. As mulheres passam a ocupar funções múltiplas, cuja prática cotidiana foi 

objeto de normatização do estado. Acordar de manhã, se prepara e ir ao trabalho, a escola, teatro, 

passear pelas calçadas, praça pública, alfaiatarias, aulas particulares e/ou religioso-devocionais, 

freqüentar reuniões de grupos de amigas, bailes de salões.  Eram tantas oportunidades, de encontros 

entre os corpos, os quais faziam do momento único e proveitoso, principalmente para aquelas que 

gozavam de um poder econômico favorável as benesses de tais novidades. Deste modo, ao observar 

as revistas e almanaques as personagem femininas incorporavam o modelo de mulher ditado pelos 

grandes centros da época, França e Europa. Do seu jeito e nas suas possibilidades adequavam 

recortes de vestimentas femininas e porque não masculinas as peculiaridades locais. 

Tudo isso era sinal de que estava presente neste rincão, o fenômeno conhecido como 

modernidade. Não obstante, esta promovia alterações na política, na economia, nos hábitos e 

costumes dos moradores que estavam iniciando um êxodo rural e, se fixando intensivamente nas 

cidades. Desta forma, a Primeira República intensificando a modernidade e educação promovia o 

surgimento de novos modelos econômicos no Brasil, sejam estas por intermédio do complexo cafeeiro 

e/ou de outras regiões que possuíam economias diversificadas19 e opostas do modelo burbom.20 

Este elemento tipificado de transformação materiais, econômicas, sociais e urbanas, fazia parte 

de um projeto moderno tipológico. Símbolo de uma transposição de modelo da historiografia moderna 

ao interior paulista caipira. Diante das eficiências econômicas, diversas regiões tais como: dos 

municípios de Barretos, Bauru, Franca, Mococa, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São José do 

Rio Preto,21 começam a sofrer alterações urbanísticas e culturais que são visualizadas no universo 

público e privado no período Republicano brasileiro. 

Não é possível ignorar os locais onde pulsavam este processo. Ignorá-los é não aceitar a 

economia cafeeira, assim, como deslegitimar a história brasileira e escrevê-la sob tradições construídas 

                                                           
19

 Esta modernidade brasileira interiorana é um elemento tipificado de transformação material econômica, social e 
urbana, que faz parte de um modelo moderno tipológico. Símbolo de uma transposição de modelo da historiografia 
moderna do interior paulista caipira. Diante das eficiências econômicas, regiões do oeste paulista tais como: dos 
municípios de Barretos, Bauru, Franca, Mococa, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São José do Rio Preto, 
começam a sofrer alterações urbanísticas que são visualizadas no universo público-privado. Novos espaços foram 
construídos, a partir de princípios higiênicos. Tais modificações afetaram a dinâmica social com alargamentos de 
ruas, construções de praças, estação de tratamento de esgoto, iluminação pública entre outras inúmeras alterações 
que modificaram a paisagem urbana. Elemento crucial deste processo é a expansão cafeeira. 
20

 Referente à variedade de cafeeiro e do grão de café. 
21

 Cf. DOIN, J. E. M. et al. A Belle Époque caipira: problematizações, e oportunidades interpretativas da 
modernidade e urbanização do Mundo do Café (1852-1930) a proposta do CEMUNC. In: Revista Brasileira de História. 
São Paulo, v.27, nº 53, 2007. 
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e mistificadas por grupos específicos. Com a modernidade cafeeira, o homem do interior vai aos 

poucos perdendo sua identidade. Na cidade existem universos próprios diferentes do mundo rural e 

arcaico. Começam a surgir novas representações de pensamentos, pois está em cena o homem 

citadino, moderno e conservador, mas inovador em negócios e empreendedorismos. 

O ano de 1918 é marco na história contemporânea, o mundo neste momento já não mais 

respiraria em sossego, mas em pânico sobre o temor bélico fruto da Grande ―Guerra Total‖22, nome 

dado pelo historiador Eric Hobsbawm ao conflito mundial que se estende de 1914-1945. Nesta o autor 

evidencia que a tida segunda guerra mundial nada mais era do que uma continuação e filha do conflito 

iniciado em 1914-1918. 

Distante do conflito, mas ao mesmo tempo atuando como protagonista da história, a cidade de 

Ribeirão Preto vivenciava os aromas amargos do choque entre impérios hegemônicos da economia 

mundial. 

Neste micro espaço territorial, no mesmo ano que se surgia a calmaria do entre guerras, veio a 

óbito Esther Monteiro23. Você pode agora estar se perguntando, mas quem é Esther Monteiro?24 O que 

esta personagem tem a ver com o feminismo em Ribeirão Preto? 

                                                           
22

 Esta frase é de autoria do historiador Eric Hobsbawm o escritor expõe: “O século XX deixa um legado inegável 
de questões e impasses. Para Eric Hobsbawm, o século foi breve e extremado: sua história e suas possibilidades 
edificaram-se sobre catástrofes, incertezas e crises, decompondo o construído no longo século XIX. Aqui, porém, o 
desafio não é tanto falar das perplexidades de hoje, mas mergulhar nos acontecimentos, ações e decisões que, 
desde 1914, constituíram o mundo dos anos 90, um mundo onde passado e futuro parecem estar seccionados do 
presente. Somente Hobsbawm, com a concisão do historiador e a fina ironia de julgamento de quem viveu e pensou 
em compromisso com o período sobre o qual escreve, poderia enfrentar o desafio de compreender e explicar a 
articulação entre a primeira Sarajevo e os quarenta anos de guerra mundial, crises econômicas e revoluções da 
primeira metade do século XX, e a última Sarajevo, das guerras étnicas e separatistas, da precariedade dos 
sistemas políticos transnacionais e da reposição selvagem da desigualdade contemporânea. 
Hobsbawm divide a história do século XX em três “eras”. A primeira, “da catástrofe”, é marcada pelas duas 
grandes guerras, pelas ondas de revolução global em que o sistema político e econômico da URSS surgia como 
alternativa histórica para o capitalismo e pela virulência da crise econômica de 1929. Também nesse período os 
fascismos e o descrédito das democracias liberais surgem como proposta mundial. A segunda são os anos 
dourados das décadas de 1950 e 1960 que, em sua paz congelada, viram a viabilização e a estabilização do 
capitalismo, responsável pela promoção de uma extraordinária expansão econômica e profundas transformações 
sociais. Entre 1970 e 1991 dá-se o desmoronamento final, em que caem por terra os sistemas institucionais que 
previnem e limitam o barbarismo contemporâneo, dando lugar à brutalização da política e à irresponsabilidade 
teórica da ortodoxia econômica e abrindo as portas para um futuro incerto”. Ver: HOBSBAWN, E. J., 1995, loc. cit.  
[parte inferior da capa]. 
23

 A ausência de material que possibilita uma investigação narrativa mais profunda sobre a personagem pode ser 
denotado e/ou compreendido no casso desta estar utilizando de um pseudônimo. Deste modo, a personagem 
poderia ser uma mulher ou um homem que escrevia denotando a imagem feminina para não ser descoberto. Fato 
este que era recorrência no período em diversos meios jornalísticos e/ou romances. 
24

“[...] Em seu primeiro artigo, propõe que suas leitoras pensem na situação das mulheres trabalhadoras que não 
têm com quem deixar seus filhos - e afirma a necessidade da instrução pública para todos - e mais, que os poderes 
municipais construam creches onde as mães possam deixar seus filhos enquanto trabalham. Ao mesmo tempo, diz 
que as mulheres que têm condições e são educadas devem se empenhar em convencer as outras sobre a 
importância da educação das crianças. Em seu segundo artigo, ela escreve sobre o amor entre homem e mulher e o 
“amor menos egoísta”, que e a dedicação aos deserdados, aos órfãos, aos pobres e ignorantes. No terceiro artigo, 
usa o texto para responder a alguém que a criticou por suas posições favorecendo a liberdade da mulher. Defende 
a instrução e a educação feminina para que ela não seja “pedante e ridícula, nem ignorante e frívola” e acrescenta 
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Antes de pontuarmos um pouco sobre a atuação desta personagem, cabe aqui salientar que 

após seu falecimento, a sua memória ficou velada na vitrine da história local, passando quase que 

despercebida na escrita e oralidade da maioria dos seus contemporâneos. 

Pelo pouco que encontramos a respeito da atuação de Monteiro, percebemos que esta foi à voz 

mais ativa para defender o feminismo em Ribeirão Preto. Nos anos anteriores a 1918 como veremos no 

decorrer da narrativa, as poucas referências que tratavam do universo feminino aludiam a questões 

disciplinares, piadas, curiosidades e/ou assuntos de ordenamento do espaço público. 

Esther era consciente da qualificação da mulher diante dos homens. Todavia, a autora mostrava 

que existia um tradicionalismo costumeiro na pequena Petit Paris25, a qual não permitia participação 

total das mulheres nas camadas da sociedade. Suas palavras evidenciavam as insatisfações femininas 

para com a falta de oportunidades educativas e a não participação na esfera pública, neste caso 

entendemos como atuação política. 

Partindo da morte da escritora, pretendemos aproximar um pouco da história e cultura local do 

período em estudo. Deste modo, apresentamos o terceiro artigo de Esther Monteiro publicado no Jornal 

a Cidade, em nota intitulada: ―A Mulher‖, a referida autora escreve em tom de desabafo contra um 

possível jornalista/moralista, que a atacará severamente na escrita, por ter ela publicado uma nota em 

que defendia a educação escolar a todas as mulheres, independente da classe social e financeira. Ao 

ressaltar que o grupo feminino também poderia participar dos diversos meios da sociedade, a autora 

esta colocando em tela de juízo a quebra do modelo idealizado pela República e por adeptos do 

positivismo. Tais ordens políticas e teóricas ressaltam o papel da mulher como educadora da moral e 

civilização, porém, não enquanto atuante das decisões civis. Frente às adversidades a jovem jornalista 

expõe: 

 
Lamentando profundamente, que o meu jovem e intelligente collega, em 

completo desaccordo com as minhas ideas, proteste contra a liberdade da mulher, 
causa de minha preoucpação constante, venho novamente tratar desse assumpto. 

Meu caro collega, rumorejando como vós, ainda sem a competencia que vos é 
peculiar, nas lides jornalisticas, em favor dos direitos da mulher, não tenho por 

                                                                                                                                                                                     

“a mulher com o auxílio de uma instrução séria e reflectila pode ser iniciada em todos os estudos que pertencem 
aos homens, para os poder compreender e escutar com prazer, e ainda mais, para saber soffrer as adversidade e 
ajudar os seus a supporta-las”. Complementa escrevendo que não deseja usurpar os direitos dos homens, mas sim 
que a mulher saiba se “revestir de sua dignidade pessoal”. Esses três artigos são significativos porque 
demonstram que a influência européia não se restringia aos costumes sociais, mas também às lutas pelos direitos 
sociais. Esses artigos foram os únicos publicados no jornal da época. Em outubro de 1918, durante a epidemia da 
Gripe Espanhola, um jornalista escreveu um artigo cujo título é “Uma inesquecível amiga”, lamenta-se pela morte 
da amiga Esther. Concluímos que se tratava de Esther S. Monteiro. 
Segundo informações, Esther S. Monteiro, escritora, parece ter sido vítima da gripe espanhola, epidemia que 
grassou um número muito grande de pessoas na época”. Ver: TUON, L. O cotidiano cultural em Ribeirão Preto (1880-
1920)... Op. Cit., p.108-110. 
25

 [...] o título de Petit Paris que a urbe recebera de ilustres visitantes. [...] escritas por Martinho Botelho sobre 
Ribeirão Preto. PAZIANI, R. R. Construindo a Petit Paris... Op. Cit., p.69. 
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escopo introduzil-a nas lides materiaes dos homens, roubando-lhes, assim os 
direitos de que são ciosos. Não desejo também dar á mulher essa erudição que faz 
mais amavel uma apparencia, ás vezes real, de philosophia varonil que desagrada  
e faz affastar-se della. Existem  dois dilemmas que necessitamos discernir: a mulher 
sabia que se torna pedante e ridicula e a mulher ignorante e frivola, incapaz de ser 
uma digna companheiro do homem, um guia para os seus filhos e o apoio para si 
mesma. 

Entre esses dois extremos deve haver  um justo meio. 
É esse que eu desejo e pelo qual venho pugnando. 
A mulher com o auxilio de uma instrucção seria e reflectida pode ser iniciada 

em todos os estudos que pertencem aos homens, par aos poder comprehender e 
escutar com prazer, e ainda mais, para saber soffrer as adversidades e ajudar os 
seus a supportal-as. 

É preciso que a mulher se instrua para comprehender que não é o casamento 
a unica solução de vida; pois que assim pensando, o matrimonio perde a sua 
grandeza moral limitando-se unicamente ao estricto exclusivismo de mero negocio. 

Qual é pois o resultado dessa erronea comprehensão que tem a mulher da 
vida, julgando-se incapaz de viver sem o homem? 

É a decadência de sua dignidade, a sua escravidão moral, que é origem  da 
desgraça de tantos lares. 

A mulher que consegue por estudo, uma profissão remuneradora e digna, 
jamais terá que horrorizar-se com a vida de solteira: possue os elementos para em 
qualquer emergencia, vencer os azares da sorte sem humilhação e soffrimento. 

Não desejo usurpar os direitos do homem, mas desejo que a mulher saiba se 
revestir de sua dignidade pessoal. Desprovidas de experiencia, estioladas por uma 
educação deploravel e futil, combatidas nas suas fontes nervosas de energia 
incapazes de lucta, no conflicto da existencia, ellas preferem a sujeição, o servilismo 
e a doce placidez da obediencia automática á preocupação constante, ao trabalho 
assiduo de fortalecerem-se as provas de liberdade e para os combates da vida. 

É para o levantamento do carácter feminil(?) todo o meu desejo. É nessa 
sonhada liberdade o meu anhelo (?) constante. 

Ainda faço jus a vossa censura?   
    Esther S. Monteiro26 

 

Esther descreve com eloqüência que a desigualdade entre os gêneros serviam para controlar 

e/ou omitir possíveis tentativas de modificações que fugissem do controle normativo estabelecido pela 

autoridade local (em consonância  ao código penal de 189027). Mesmo se tratando de ideais femininos, 

a preocupação latente neste momento é sobre a educação. Fruto e reflexo do modelo francês 

acreditavam que a erudição seria capaz de igualar as diferenças entre os gêneros. Deste modo, a 

autora não pretende apossar-se dos direitos masculinos, também, não aceita a sujeição. Antes, 

                                                           
26 (APHRP) JORNAL A CIDADE. A Mulher. Ribeirão Preto, 23 maio, 1918, p.2. 
27

 [...] o Código Penal de 1890 que definia e punia os crimes relacionados aos direitos e liberdade sexuais dos 
cidadãos e contra a instituição do casamento e da família. Os crimes cometidos contra a individualidade e contra a 
ordem familiar, e especialmente os que atentassem a honra e sexualidade das mulheres (Atos libidinosos, 
Corrupção de menores, Atentado ao pudor, Defloramentos, Estupros e Raptos) eram punidos pelo Código Penal de 
1890 [...] com reclusão celular do réu sentenciado [...] os crimes de Defloramento, Raptos e Estupros a legislação 
penal de 1890 garantia a extinção da punibilidade (Artigo 276) àqueles acusados que se cassassem com as 
ofendidas (quando o representante legal da mesma ou própria - quando em situação em que já se representava-se a 
união), no que se revela, entre outros, como incentivo claro à contração matrimonial (como maneira reparatória 
para vitimizações sexuais ou como possíveis estratégia de contestação da autoridade paterna forçando o 
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pretende que o caráter feminino seja alcançado, a fim de galgar a esperada liberdade e igualdade entre 

os tratos. 

Apesar dos efeitos da modernidade em Ribeirão Preto permaneciam fortemente ativas princípios 

na mentalidade social os quais cerceavam a condição feminina enquanto: ―reprodutora, rainha do lar e 

santa mãezinha‖. Monteiro expõe que tais personagens não participavam e/ou atuavam nas esferas 

das decisões sociais. Nesta temática de participação, ressalto artigo que publique em parceria com o 

historiador Humberto Perinelli Neto no qual enfatizamos: ―mesmo àquelas que utilizavam a sexualidade 

para saciar apetites sexuais dos homens nos cabarés‖,28 em diversos momentos eram perseguidas 

pela justiça, sociedade, Igreja e familiares. 

A figura feminina exatamente personificada a imagem central do processo de modernização 

continuavam subordinadas ao poder paterno, matrimonial e religioso. Dicotômica ao ideal normatizador, 

Esther S. Monteiro apresentava um modelo de mulher avesso ao projeto de mulher desejado, para 

tanto tais pensamentos se aproximava aos ideais do feminismo inglês e francês. Para difundir o 

pensamento feminista na urbe de Ribeirão Preto, Esther utiliza um discurso que a faz aproximar das 

leitoras, para tanto, no segundo artigo a autora emprega como tema: ―O Amor‖. Assim, segundo 

Monteiro este sentimento deveria ser uma antecipação e entrega a alguém, um desejo imutável ao bem 

do próximo independente da classe social e do gênero: 

 

A interpretação dada geralmente, a esta palavra é por demais falha e 
insuficiente para abranger toda a extensão sublime desse sentimento puro que nos 
eleva, nos engrandece e purifica. 

Amor! Que palavra tão sublime, tão harmoniosa, que sôa em nossa alma como 
echos divinos de inspirações celestes! 

Pelo amor, as almas rompem os obstaculos, entrelaçam-se na gloria, vinculam-
se na virtude e abrem as portas do paraizo, que não é mais que a porta da felicidade 
celestial. 

Amar é sempre nobre! Amar é sempre bello! Que de encnatos e poesia sabe 
encher, adornar e collorir a existnecia, o ser que ama! 

Mas nem todos sabem amar, porque nem todos sabem comprehender o que 
seja o amôr, ou, quanto mesmo o comprehendam, não têm a percepção capaz de 
distinguir duas espécies de amôr. 

O amor transitório, passageiro, fugaz e leviano, cuja origem é apenas o enleve 
material dos sentidos, é rapido e veloz como o relampago; passa sobre a terra, [...] 
nas da vaidade lisonjeada; e entretanto, que de sobre humano sacrificio não é capaz 
o ser humano para alcançá-las! 

Amar assim, é o mesmo que descer Cupido de um throno resplandescente de 
luz, ornamentado de flores para collocal-o rastejante na mais alma deletario das 
emoções terrenas. 

                                                                                                                                                                                     

casamento mediante as possibilidades previstas por lei). Ver: DE TÍLIO, R. Casamento e sexualidade... Op. Cit., 
p.46. 
28

 FRANÇA, J. L; PERINELLI NETO, H. Sedução, disciplina e marginalização: a prostituição na Ribeirão Preto da 
Belle Époque Caipira (1893/1919). In: Histórica, Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 38, 
2009. Artigo aceito para publicação, previsto para o segundo semestre de 2009 no mês de novembro. 
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Amar com alma, amar com divino e puro amôr, amar com esse amôr cujas 
raízes profundissimas não podem ser decepadas lá do intimo do coração, com esse 
amôr que é a essencia da vida, é a fonte de onde brotam todas as puras virtudes 
que embellezam a existencia, assim é amar. Magdalena, aos pés da cruz 
representando a humanidade regenerada, pelo arrependimento, é o symbolo do 
mais nobre e puro amôr. 

O amor immortal, o amor que tem a duração de uma eternidade, só pode 
existir entre os corações que sabem comprehender o encadeiamento sublime dos 
nossos destinos. 

Bem: até aqui só me referi a esse amor, que consiste na personificação única 
de dois seres: na alliança commum aos destinos de duas almas. 

Ha, porém outro amor menos egoista. Esse deve  estender as suas candida 
asas para abrigar os desgraçados deve mitigar o infortunio alheio, entre as lagrimas 
dos que choram, ensinar os ignorantes, amparar os pobrezinhos orphãos e dar a 
todos os seus irmãos o pão espiritual que lhes conforte a alma. 

É para esta especie de amor que dirijo meu apello as minhas gentis leitoras e 
amaveis leitores;  que rógo e supplico com olhar terno e carinhoso á infancia 
desprotegida que se abriga sob a egide protectora dessas santas instituições de 
caridade, as quaes recebem em seu seio centenares de miseros entinhos, os parias 
da sorte. 

E, para a concretização dos nobres sentimentos de amor par a aurifulgencia 
dessa divina virtude, a Caridade, que estou certa brilha e anima todos os nobres 
corações dos habitantes desta cidade, é preciso que as instituições caridosas, em 
tão boa hora aqui fundadas, floresçam, fruticfiquem e sirvam de exemplo porque não 
ha ideal de virtude tão bello como o que os olhos vêm, não há ensinamentos tão 
grandes como o ensinamento pratico. 

Como um illustre orador contemporaneo direi ao concluir: ―Não ha vida feliz, 
individual ou collectiva, sem ideal. É neste ether das almas neste divino ambiente 
que se formam e movem o amor, a fé, a abnegação, o enthusiasmo pelo bem, a 
dedicação tenaz, a lealdade completa, todos os grandes sentimentos que 
constituem a nobreza da espécie e que nunca foi possivel apertar e conter nas 
formulas estreitas do egoismo animal‖. 

A religião da Caridade dever ser o supremo idealismo dos povos. 
Esther S. Monteiro29 

 

Neste artigo, Esther enfatiza o sentimento de afeto, terno ou ardente de uma pessoa por outra.  

Amor, a relação de troca mais misteriosa e intrigante em que a alma pode navegar livremente, já que 

neste território não existem leis a serem seguidas. A autora aqui pretende demonstrar ao leitor, não um 

sentido de poder e completamente irrelevante, esta mostra um contrato justo, sem nenhuma condição 

regulamentar. 

Ao falar do amor imortal, almeja mesclar a harmonia, em que prevalece os sonhos com as 

formas desejadas. Tal sentimento permite e garantem forças as pessoas, para perseguirem nos 

objetivos mais nobres. Para que vidas sigam no rumo, e alcancem os mais puros desejos que puderem 

realizar. O amor aqui é enfático e pretendido, puro e verdadeiro, não poderia ser diferente por que é 

gostoso e encantador na leitura. Deste modo ao apontar sobre religião, a escritora ironiza a caridade ao 

idealismo, que ainda tem muito a aprender na escola da vida. 

                                                           
29

 (APHRP) JORNAL A CIDADE. O Amor. Ribeirão Preto, 18 maio, 1918, p.2. 
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Ao falar de ―Mulher‖, Esther S.30 não esta preocupada com a essência da palavra, todavia, o que 

perturbou seu espírito era o fato de como ela iria apresentar a mensagem do feminismo à sociedade 

ribeirãopretana. Desta forma, ao definir os temas, Monteiro esta utilizando de silogismo no intuito de 

expressar de maneira sutil o discurso defendido pelo projeto feminista. 

Vestindo o manto sublime da generosidade se compadece do seu grupo e através das 

premissas lança informações a todas as mulheres. Para tanto utiliza direta e indiretamente da leitura do 

jornal e/ou por mediação da oralidade, pois muitas personagens liam jornais, livros, almanaques, entre 

outras fontes. Norbert Elias em: ―O Processo Civilizador‖ coloca que tais práticas sinalizam: ―O 

aumento da demanda de livros numa sociedade constitui bom sinal de um avanço pronunciado no 

processo civilizador, porque sempre são consideráveis a transformação e regulação de paixões 

necessária tanto para escrevê-los quanto para lê-los‖ 31. Além da leitura isolada, havia leituras em 

grupos e depois compartilhadas com irmãs, amigas, companheiras, formando um conhecimento 

conjunto. 

 Ao registrar as informações apresentadas pela imprensa tanto o grupo feminino quanto o 

masculino reproduziam ações do texto, uns agiam repulsivamente as idéias enfatizadas no discurso, 

outras (os) refletiam diante das concepções convertendo-as e seguindo a sua maneira e possibilidade. 

Neste anseio e angustia diversas mulheres tomaram para si o discurso apresentado por Esther e 

nascia um novo olhar em relação ao lugar social. Assim, em diversas mentes figuravam o modelo ideal 

normatizado e estipulado pelos órgãos regularizadores, todavia, ao saber dos ecos e privação do sexo 

feminino, varias personagens percebiam que os discursos da República, da Igreja e dos códigos legais, 

estavam distante da realidade feminina. 

Em seu primeiro artigo, Esther Monteiro apresenta a educação como necessária ao 

desenvolvimento igualitário, ou seja, defende uma instrução que chegue aos filhos dos trabalhadores. 

Para isso, coloca como necessário a construção de creches no intuito de disponibilizar as mães um 

local seguro que proteja sua criança do mal das ruas e toda incerteza das preocupações da exposição 

destas ao desconhecido. A autora ao colocar tais questões na linha de sua escrita, defende a idéia de 

que só por intermédio de uma readequação do ensino as mulheres iriam poder ocupar espaços na 

sociedade. 

Ao expor: ―Os homens envolvidos na política, que os absorve, não tém tempo para cogitar da 

sorte desses pobrezinhos; mas a nós que somos educadoras da humanidade é que cumpre pensar 

nisto‖. Esther alude à referente narrativa, e expõe o projeto aos pares sociais, pois, frente de desejar o 

                                                           
30

 Éster pode até ser feminista, todavia, seu espírito reflete as influências liberais, as quais não sopram nos 
ouvidos das leitoras que é o poder público o responsável pela “assistência”, não as santas instituições, tampouco 
as amorosas mulheres. 
31

 ELIAS, N. O Processo Civilizador... Op. Cit., p.229. 
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reconhecimento da importância do papel do feminino perante a sociedade, Monteiro se preocupa em 

mostrar as suas amigas leitoras que também são capazes de entrar na vida política e pública. Não 

obstante, em: ―A Mulher‖, Esther aponta seu desejo que é de encorajar algumas mulheres a denunciar 

a sujeição em que eram mantidas, nas quais se manifestavam em diversas esferas da existência: 

jurídica, política, econômica, educacional entre outras: 

 

Sentindo, como muitos devem sentir, as infelicidades da minha cara patria, no 
tocante á educação das crianças das classes desprotegidas, pensei um pouco 
nesse infortunio e em alguns meios de o prevenir e remediar. 

É por isso que, mais uma vez, venho occupar a attenção das minhas gentis 
leitoras, pedindo de antemão, escusa pela escassez de competencia, em se 
tratando de tão delicada matéria. 

Sobeja-me porém o desejo de ser util a este Estado ao querido São Paulo, 
abençoado recanto onde tive a ventura de nascer. 

Uma das principaes preocupações da mulher deve ser a propagação da 
instrucção e educação no meio social em que vivemos, para conseguirmos por essa 
forma derramar luzes, que serão pharvos da futura geração. 

Esses inumeros rebanhos de garradas criancinhas que perambulam pelas 
nossas ruas e praças, expostas a milhares de accidentes deploaveis e sobretudo, 
colhendo os fructos, em perniciosos exemplos, do quasi abandono de seus paes, 
deveriam ser por nosso intermedio collocadas nas chreches que para esse fim 
deveriamos tratar de difundir. Talvez não seja demais definir aqui o que seja uma 
Creche. 

É uma espeçie de gymnasio infantil, onde as crenaças de 2 até 6 annos 
adquirem os primeiros rudimentos  da educação moral, aprendendo a dirigir o 
espirito e o coração, a viver em sociedade, a amar o proximo e a obedecer. 

As liçoes de escripta e calculos são alli apresentadas por meio de jogos 
infantis. Enquanto as mães trabalham durante o dia, os seus filhinhos estão 
carinhosamente guardados, sntretidos e livres de todos os perigos de desastres. 

Quando vão para a escola já tem uma certa reunião de conhecimentos e 
mesmo já bem educados pelos bons costumes adquiridos na creche. 

A sua montagem é tão simples e modesta!... Apenas consiste em cadeirinhas, 
mesinhas toscas,  algumas caminhas, para os que dormem de dia, brinquedos, 
lousas, traslados e lapis, bem como algumas estampas coloridas. 

Eis pois minhas caras patrícias um plano tão modesto para se fazer um 
enorme beneficio, para se arrancar dos desastres de todos os dias, o mesmo das 
garras da vagabundagem e do vicio, talvez, centenas de crianças! 

Desde que o espirito  altamente humanitario de Marbeau, o terno amigo das 
creancinhas, conseguiu fazer irromper das trevas de Chaoyleót a primeira creche 
em 1844, reconhecida a sua utilidade, multiplica-se e diffunde-se por todo o mundo 
―civilisado‖ essa caridosissima instituição. 

Quantas vezes não temos nos jornaes factos verdadeiramente comovedores 
de desastres ocorridos com creancinhas, cujas mães são obrigadas a sair de casa 
para manterem a (...) de sua família, e a abandonarem no seu triste albergue os 
caros penhores desse seu affeto. [...] dando-lhes os cuidados especiaes de accordo 
com a sua idade e, ainda mais, preparar-lhes por entre jogos e brinquedos, os seus 
primeiros conhecimentos infantis,  despertando-lhes as faculdades nascentes, os 
habitos de disciplina intelligente, calculados por ensinos destinados a avivar-lhes 
suavemente a attenção? 

Enquanto a Suissa, a Prussia, a Inglaterra querem apresentar-se como 
dispensadoras de beneficios para todo o genero humano, disputando a prioridade da 
fundação dessas instituições, que consideram a verdadeira base de toda a 



 

 

Imprensa feminista na Ribeirão Preto de 1918-1914 169 
 

educação nacional; nós, imprevidentes ainda, nem siquer prestamos attenção ao 
grande beneficio dellas, para educação do nosso paiz. 

Tomemos para nós, mulheres, a grata e doce missão de fazer convencer a 
essas mães ignorantes, da necessidade de conduzirem seus filhinhos ás creches. 

Infleizmente, as nossas mães em geral, não sabem quaes são as vantagens 
dessas escolas para os seus filhinhos. Julgam‘nas como as outras em que as 
creanças por meio de uma disciplina mais ou menos reigorosa, vão aprender a ler, 
escrever, contar. Suppõem que as pobres criancinhas soffrerão grande pressão, que 
lhes atrophie o phisico. É dessa triste ignorancia que provém deixarem os filhos 
abandonados nas ruas, ou nas proprias casas, expostos a milhares de desastres. 

Não seria melhor, mil vezes, que essas creancinhas que Jesus tanto amou, 
fossem conduzidas ás creches, onde aprendessem brincando, entre carinhos e 
canticos, tudo quanto lhes é indispensável e util? Uma vez que está provado que 
essas insitutições são de grande utilidade para as classes populares, devemos 
cuidar de sua fundação e disseminação. 

Os homens envolvidos na política, que os absorve, não tém tempo para cogitar 
da sorte desses pobrezinhos; mas a nós que somos educadoras da humanidade é 
que cumpre pensar nisto. 

Façamos como Jesus, que chamava para si os pequeninos; tenhamos fé, 
porque então com o coração abrazado em caridade cristã elevaremos os olhos e o 
espirito. Áquelle que dá força ao fraco e perseverança para vencermos todas as 
barreiras. 

Quando todos os nossos corações conseguirem unir-se, em bem dos nossos 
semelhantes, então teremos feito prodígios de amor e caridade. 

Para que nossa existencia não se torne fria e estéril, é preciso que a encha o 
sentimento apaixonado d‘uma causa grande e util. Só então valeria a pena ter 
vivido, so isto merece que a posteirdade nos abençoe, só isto nos compensa das 
dôres e misérias do mundo. 

Quem não pode viver nas regiões elevadas da filosofia e da sciencia, ainda 
pode empregar-se na tarefa santa do bem, embevecendo-se no serviço terrestre 
d‘uma idéia. 

Quando consideramos o estado actual da sociedade, vemos que o nivel moral 
da educação baixa a olhos vistos. 

É isto um grave mal;  mas não é mal irremediável. 
Cumpram o seu dever os que amam o bem podem poucos salvar a muitos. Ha 

contagio no mal, mas ha sympathia no bem. 
Esta phase de egoismo [...] é a de sentir e práticar o dever sem a visão directa 

do seu fim util. É assim que devemos pensar quando cogitamos do bem dos nossos 
semelhantes. 

Ao terminar, faço minha bellissima expressão de um distincto orador: ―O mundo 
conquista-se pela intelligencia, mas subjuga-se pela vontade‖. 

São grandes os que sabem pensar, enormes os que sabem sentir! 
Esther S. Monteiro32 

 

Esther luta pela emancipação feminina, mas ainda está carregada do discurso de que se a 

mulher for trabalhar, precisa ser como professorinha, que não passa de outra mãezinha fora dos lares 

(conforme a alusão social da época). Nesta fala, ela deixa claro que homens são da política, mulheres 

cuidam de assuntos humanistas: ―Os homens envolvidos na política, que os absorve, não tem tempo 

para cogitar da sorte desses pobrezinhos; mas a nós que somos educadoras da humanidade é que 

cumpre pensar nisto‖. Além disso, a autora confunde educação pública com assistência, o que é 
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corrente na época. A feminista aqui demonstra claramente as imagens e concepções refletidas no 

início do breve século XX, pelo gênero feminino. Neste início de projeto faz alusão ao iluminismo, mas 

explica que a creche seria um lugar de controle de corpos e sentimentos, além de assistencial, o que 

foge bastante das luzes da razão e compromisso do Estado? 

Toda identidade representada nos textos são construções feitas através do próprio discurso, por 

isso, permeável e passível de mover de sentido. Quando um discurso é proferido, ele já nasce filiado a 

uma rede tecida por outros discursos com semelhantes escolhas e exclusões. A metáfora da rede é 

pertinente para explicar o discurso. A linguagem é o lugar de conflitos e confrontos, pois ela só pode 

ser apanhada no processo de interação social. Não há nela um repouso confortante do sentido 

estabilizado. Deste modo, quando Esther pronuncia os artigos mencionados acima, tal fato se deve 

pela hipótese de que o grupo social no qual ela pertencia estava legitimando sua fala. Assim, a 

personagem não apontava apenas o discurso de si, mas mostrava a linguagem narrativa nas quais os 

pares qualificavam como passível de ouvir. 

Para evitar possíveis revoltas por parte de populares, os administradores públicos (em conjunto 

com empresários) estabeleceram neste período construções de espaços públicos, a fim de estabelecer 

o lazer civilizado. A cidade de Ribeirão Preto mergulha em mundos dicotômicos e avessos a maioria 

das cidades interioranas no quadro nacional. Está vivenciava universos que eram transpostos de 

modelos urbanos, modernos e civilizados, os quais transformavam a vida social e cultural dos 

moradores da localidade. Prova disto são as realizações dos centros de entretenimento, que em 1914 

com objetivo de propagandear suas marcas, a Companhia Antárctica Paulista inaugura em parceria 

com o empresário François Cassoulet o Cassino Antárctica e a Rotisserie Sportsman, fixados entre as 

ruas Américo Brasiliense, n.25, e Amador Bueno, sob números 64, 66 e 68. 
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 (APHRP) JORNAL A CIDADE. A Mulher. Ribeirão Preto, 08 maio, 1918, p.2. 
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Cassino Antártica e Rotisserie Sportsman 
Local: Atual Banco Santander Banespa. 
―O Cassino Antárctica juntamente com o Teatro Carlos Gomes, formaram a identidade 
cultural da Belle Époque caipira durante a Primeira República na cidade de Ribeirão 
Preto‖. Ver: FRANÇA, J. L; PERINELLI NETO, H. Sedução, disciplina e marginalização. 
Opus Citatum. 
IMAGEM 17: Cartão Postal. Fonte: (APHRP) 
 

 
Na moda das professoras interiorana  
IMAGEM 18: APHRP. Registro 28 ―Grupo de Professoras‖. In: Almanaque de 1913, 
Reprodução: Tânia Registro. 
 

No Almanaque33 de 1913 aparece impresso a imagem do encontro realizado por um grupo de 

professoras, cabe aqui observamos que todas estavam com vestidos longos, não estavam utilizando 

decotes sensuais. Assim, na qualificação de professoras deveriam aludir à sociedade a imagem na 

qual estava esperava de uma educadora, as quais geralmente aludiam enquanto: ―generosa, casta e 
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devota a missão de educar, pois Maria mãe de Jesus soube muito bem realizar tão tarefa‖. O corte de 

cabelo também quase foi regra geral, pois, mais da metade das personagens aparecem com um corte 

semelhante, porém, outras talvez despercebidas com a moda e/ou por questões religiosas, 

econômicas, surgiram com cabelos longos. 

No ano de 1912 a coluna do jornal A Cidade apresenta a notícia sobre a campanha do 

feminismo na Inglaterra, para tanto, o redator pelo que indica na análise discursiva era do sexo 

masculino, este aponta que as inglesas estavam vivenciando continuas reivindicações em prol da 

igualdade entre os sexos. Ao expor a matéria, acaba defendendo valores e concepções de seu tempo 

tais como, idealismo, sacramento, lar, entre outras dimensões da esfera feminina e da ordem privada. 

Para tanto, o redator intitula a matéria como: ―Pelo Mundo‖, ou seja, que não chegue a Ribeirão Preto, 

nesta expõe: 

 
O feminismo continua uma activa campanha de reivindicações. 
Feministas vermelhas, não contentes com o direito de gritar nas praças 

publicas, na Inglaterra, contra a tirania dos homens, levam a seu desafogo ao ponto 
de arrumar nas ventas dos pacatos politicões ingleses um par de bofetões puxados 
á sustancia. Se o muque masculino inglês quisesse pagar com a mesma moeda, 
ficaria provado á sociedade que igualdade absoluta não é possivel, porque se opõe 
a isso a natureza mesma das coisas: pelo menos na força fisica a natureza fez o 
homem ......superior. 

Eu sou dos que acham que a mulher precisa de horizontes mais amplos, e que 
ha muita coisa justa no que ellas vem reclamando com relação aos seus direitos 
civis. Mas não posso deixar de erguer os hombros quando ouço as feministas rubras 
reclamarem absoluta igualdade em tudo e por tudo, igualdade espesinhada pela 
―tirania do homem‖, como apregoam. Não digo que nós outros, os de calças sejam 
os anjos. Ai de nós! Não o somos! 

Mas a nossa maldade não vai ao ponto de sacrificar, de sobrolhos 
ameaçadores, a liberdade da boa companheira que nos foi dada na vida. Todo 
mundo sabe que na maioria dos casos, nós até somos como aquelle que foi para 
debaixo da cama. 

Sabem a historia? Pois se não sabem, ouçam: - Brigaram infelizmente marido 
e mulher. Esta, cansada de sofrer a tirania daquelle, enverga formidavel cabo de 
vassoura e desanda uma sova de mestra no companheiro tirano. O infeliz fez o que 
fariam todos os tiranos: pôs sebo ás canelas e enfiou-se debaixo da cama, lá bem 
no cantinho, encolhido a tremer. 

- Saia para fóra! - berrava a doce citima de tamanha tirania. 
- Não saio! 
- Saia! 
- Ja lhe disse que não saio, não saio! Quem manda na minha casa sou eu! 
É assim que nós outros, os tiranos, quasi sempre fizemso em nossa tirania.34 
 

                                                                                                                                                                                     
33

 Destacamos também, em 1907 foi inaugurado o Ginásio de Ribeirão Preto atual E.E. Otoniel 
Mota o qual fazia parte do projeto estabelecido pela Primeira República de expandir e difundir 
o ensino nos Estados brasileiros. 
34

 (APHRP) JORNAL A CIDADE. Pelo Mundo. Ribeirão Preto, 11 jan, 1912. 
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O autor esta preocupado em demonstrar ao público os fatos vivenciados pelo grupo feminista na 

Inglaterra, todavia, assume a postura de que o homem é de natureza superior ao da mulher. Este não 

se sente à-vontade com os murmúrios de igualdade entre os gêneros, para tanto enfatiza que se tais 

ações fossem conquistadas, as personagens femininas agiriam figuradas enquanto tiranas. Para tanto 

prossegue na narrativa enfatizando: 

 
Ora a questão dos direitos da mulher é uma dessas que constituem problemas 

intrincadissimos, de uma gravidade tal que podem pôr de pernas ao ar este nosso 
mundo que o Fradique achava ―superiormente organisado!‖ e que outros acham ―um 
realejo desafinado, nada mais‖. 

Os excessos do feminismo nos Estados Unidos, já estão pondo de sobre aviso 
os espiritos sensatos. 

Se as mulheres todas, esquecidas da sua missão sagrada que é, salvo 
excepções, o recolhimento modesto no sacrario do lar, onde o seu imperio se 
exercita soberano pela força tremenda do amor, se as mulheres se esquecerem e se 
puserem a fazer se de peões ou peoas e a domar burros chucros, cometerão uma 
loucura que as despojará da unica força - e que tremenda é ela! - com que a 
natureza as dotou: e, semelhantes a Sansão, entregarão nas mãos dos inimigos a 
cabeleira que era o seu vigor e a sua gloria. 

As proprias mulheres ajuizadas, em nome dos sagrados interesses do seu 
sexo, em nome desse jugo que ellas nos sabem pôr pela doçura, pela inocência, 
pela bondade, pelo amor, deviam levantar-se contra suas companheiras nevropatas 
que esmurram as largas ventas de um pobre e pacato lord lá porque ele não lhes 
permitiu com seu voto, por não julgar opportuno, certos direitos que lhe pareciam 
prejudiciais a elas mesmas. 35 

 

Para o redator a igualdade feminina não passa de um problema dos tempos modernos. 

Demonstra parcialmente nas entrelinhas que o projeto estava moldado em exageros nos quais, matará 

a sagrada missão feminina que as ligavam a esfera do lar. Deste modo, tais anseios não deveriam ser 

seguidos e praticados, pois, se assim realizassem estariam corrompendo a nobre missão e submissão 

ao homem, a tradição, moral e por que não a Igreja enquanto instituição de preservação da norma e 

ordenamento social. Desta forma, o autor continua: 

 
Ainda ha pouco hum substancioso trabalho em que colaboram uma illustre 

senhora e no qual, estudando-se as causas congênitas que arrastam uma 
civilisação para a decrepitude, salientava-se o feminismo exagerado. 

Quando por exemplo se tira um homem do seu emprego, para se collocar ali 
uma senhorita, dois resultados se colhem quasi sempre. A mulher tornada 
independente corre o perigo de se deixar levar por um egoismo criminoso que 
afugenta os trabalhos e dores da maternidade. Evita o matrimonio. Por outro lado, o 
pobre homem deslocado, sem emprego, não faz o mesmo porque não pode 
sustentar uma casa. Resultado: dois lares de menos, duas proles sacrificadas. 

Ora, se as juntarmos a isto o facto de que a mulher que suplanta o homem é 
das que mais energia e dotes poderia dispor; e considerando se que essas energias 
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e dotes não se transmite á posteridade, - conclue-se que a nação ficou gravemente 
lesada.36 

 

Ao finalizar a narrativa o autor coloca a questão da profissionalização feminina, para ele tal 

fenômeno levara ao desemprego masculino, pois cada mulher que ingressara no mercado de trabalho 

toma posse de um cargo masculino. Assim, a conquista do feminismo acabará destruindo dois lares, o 

primeiro ligado a maternidade, plano ideal a ser praticada pelas personagens femininas, de acordo com 

a representação e simbolismo construídos a sua imagem. No segundo, tal projeto prejudicava o 

compromisso realizado pelo homem, que estavam submetidos moralmente à ordem trabalhista. 

Contudo, para o redator tais fatos seriam ruins para nação, e percebidos nas futuras gerações. 

Em 1911, neste mesmo jornal encontramos pensamentos feministas, todavia, ainda era 

articulado pela voz masculina. Em artigo intitulado: ―O Feminismo em Ação‖, o redator expõe um 

encontro deste grupo. Reunindo-se em Roma num congresso, o grupo feminista aprovou a igualdade 

salarial entre homens e mulheres em algumas divisões de trabalhos. Para tanto o autor expõe: 

 
O Congresso Feminista, actualmente reunido em Roma, acaba de approvar a 

moção de serem equiparados os salarios dos homens e das mulheres, em diversas 
profissões. Tal protecção por mais justa que pareça, á primeira vista, não parece 
possa ser realisada mesmo no futuro mais remoto. 

Os salarios de trabalhadores nunca se improvisam: a sua elevação depende 
das condições em que se acha cada industria, também da procura da offerta e do 
seu respectivo valor productor. 

Ora, enquanto se conservar a desigualdade actual das qualidades productivas 
do trabalho do homem e da mulher e enquanto a offerta dos serviços femininos 
continue a ser superior á procura, é impossivel, que moções feministas possam 
produzir effeitos desejados.37 

 

De acordo com o texto acima, o redator deixa claro sua opinião: ―é impossivel, que moções 

feministas possam produzir effeitos desejados‖, para este as mulheres produziam menos e com 

qualidade inferior ao homem. Frente a estas questões, apresenta o discurso certo de que o feminismo 

jamais produziria vitórias e/ou efeitos positivos a sociedade. 

Uma questão paira no ar! Para quem os veículos de informações de Ribeirão Preto expressavam 

suas opiniões? 

Já nos primeiros meses de vida, em 1905 o Jornal a Cidade publicava notícias referente ao 

universo das personagens femininas. Entretanto, as notas referiam as questões de ordenamento do 

espaço público tais como: embriagues de meretrizes, menor ofendida, repreensões, reclamações 
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 (APHRP) JORNAL A CIDADE. 1912, loc. cit. 
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 (APHRP) JORNAL A CIDADE. O Feminismo em Ação. Ribeirão Preto, 04, jul, 1911, p.1. 
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destinadas à ordem e/ou espaços públicos freqüentados por meretrizes, desordeira, estupro, adultera, 

pelos bons costumes, vagabundos e/ou sem ocupação [...].38 

Também, publicava assuntos referentes ao cotidiano das pessoas, como casamento, 

defloramentos, questão do café, pelos teatros, entretenimento, assuntos pertinentes ao poder 

administrativo, jogos proibidos (briga de galo, apostas...), entre outras questões da esfera social, 

econômica e política da localidade. 

Estas notícias constituíam discursos normativos, que pretendiam definir o comportamento 

feminino, seja por intermédio de elogios das posturas consideradas ideais e/ou através das críticas dos 

modos tidos impróprios. Tal prática funcionava como um arquétipo no qual se pretendia inibir as 

quebras do ordenamento público. Assim, quando os jornais aludiam publicações de brigas, mortes 

promovidas por desordens, conflitos envolvendo meretrizes, prisão de jogadores, entre outras questões 

das quais hoje seriam caracterizadas pelo termo de notícias sensacionalistas, estes veículos de 

informação estavam causando passivamente e ideologicamente aos leitores a intimidação e medo. Tais 

escândalos além de serem consideradas infrações serviam como antítese das normas esperadas e, 

estipuladas como sendo corretas a serem praticadas na cultura local. 

                                                           
38

 A este respeito ver: Cf. FRANÇA, J. L. Meretrizes na Belle Époque do Café... Op. Cit, p.85-92, parte intitulada: 
“ANEXO 1 Notícia feminina durante a Belle Époque, através do  Jornal A Cidade”, inserimos em anexo notícias do 
ano de 1905-1916 veiculados por esta empresa jornalística. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrever é procurar entender,  
é procurar reproduzir o irreproduzível, 
é sentir até o último fim o sentimento que 

permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é 
também abençoar uma vida que não foi abençoada. 

 
(Clarice Lispector) 
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Nas linhas parciais, percebemos vozes escassas de mulheres que fugiram das regras e das 

normas esperadas, arquitetada pelos filhos do tempo na Ribeirão Preto do café. Assim, perguntas são 

lançadas no painel da história, algumas passíveis de serem investigadas, outras infelizmente são 

lançadas novamente no mar envolvente da biblioteca histórica. 

As personagens femininas aqui tratadas fizeram ecos nos períodos e ritmos, produziram hábitos 

próprios e, dicotômicos aos atos instituídos e esperados pela sociedade. Cada período possui ações e 

realizações únicas, todavia, ao garimparmos as diversas imagens do gênero feminino na história se 

percebe que estas possuem atitudes culturais que são passiveis de serem percebidas ao longo dos 

tempos. Tal processo se da pela lógica das mentalidades, os quais foram construídos silenciosamente 

no vagão do trilho da história. 

Falar de mulher na idade media, na América Portuguesa, na modernidade e/ou em qualquer 

outro período histórico é colocar antes de tudo em tela de juízo os mais diversos paradigmas 

esperados e simbolizados em tais personagens perante as imagens do seu tempo. No entanto, a 

construção do ideal feminino ao longo da história no Ocidente foi arquitetada pelo saber masculino, 

seja por intermédio da Igreja Católica por meio do projeto do cristianismo, do modelo clássico dos 

contratualismo, do iluminismo, do positivismo e/ou do ideal republicano. Ser Eva ou Maria? Tais 

arquétipos mostram as duas grandes opções lançadas como modelo feminino ideal e/ou necessário. 

Fato este, que tais símbolos perpetuaram e foram refletidos na mentalidade cultural seja no universo 

público e ou privado da sociedade ocidental. 

Felizmente a história não é circular, deste modo, as ações humanas têm seu tempo e ritmos na 

vitrine histórica. Assim, percebemos que o gênero feminino ao longo da história foi mostrando quase 

que imperceptivelmente, o eco de sua vos e alternâncias muitas das vezes não foram ouvidas. A 

mulher aprendeu por intermédio do silêncio da história que poderiam fazer parte do projeto social 

herdado da Revolução Francesa. 

Não obstante, sejam nas escolas, nas artes, trancadas nos quartos, lendo romances tidos 

vulgares, na editoração de revistas, jornais entre outras tarefas geralmente ligadas num primeiro 

momento à educação, as personagens aqui tratadas, vão percebendo que poderiam fazer parte do 

processo social e cultural do Ocidente. 

Diversas vozes femininas são passiveis de serem percebidas, já no final do século XIX, início do 

século XX no Brasil. Este fato é possível de ser investigado por intermédio da imprensa jornalística, a 

qual abre espaço para escrita feminina. Daqui, partiram diversos ataques e gritos pelo fim do 

conservadorismo exacerbado. 

Filha do tempo à cidade de Ribeirão Preto vivia o período áureo da economia cafeeira, 

realização esta que possibilitou um apogeu social, realizados no modelo urbanístico, educativo, 
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artístico e cultural. Os períodos históricos aqui tratados retroativos de 1918 – 1914, a urbe já possuía 

diversos grupos jornalísticos, sejam estes de bairro, colônia ou de bancas, eram vastas as disputas 

pela leitura jornalística. Fenômeno que favoreceu a micro sociedade ribeirãopretana ostentar universos 

muito além do entre rios. 

As personagens femininas não ausentes do tempo e, da ação histórica iniciaram um momento 

oportuno nas quais fizeram e se lançaram frentes aos debates jornalísticos da pequena e adianta elite 

local. Colégios, creches, asilos, projetos educativos e trabalhistas eram alvos do fervor feminino neste 

período. Os debates aqui levantados certamente ainda não eram os projetos finais da conquista 

feminina dos anos de 1930, 1960, 1970 e 1980. Todavia, as realizações praticadas no inicio do século 

XX nesta urbe, fizeram um passo à frente e um passo atrás, do tempo das mudanças culturais e das 

relações humanas póstumas. 
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1. Fontes iconográficas e impressas: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto - APHRP 
 
IMAGENS: Capa e 18: Grupo de Professoras. (APHRP) 
 
IMAGEM 2: Antropofagia. Coleção Paulina Nemirowsky Fundação Nemirowsy, São Paulo. 
 
IMAGEM 3: A liberdade guinado o povo. Eugene Delacroix  
 
IMAGEM 4: A Cigarra. Acervo AESP 
 
IMAGEM 5: Locomotiva a vapor, Nº 753. Acervo do Museu da CP - Jundiaí-SP. 
<http://www.cmef.com.br/ft_co_rotunda_cmp.htm> Acesso em: 15 set. 2008. 
 
IMAGEM 6: Segunda Capela. (APHRP) 
 
IMAGEM 7: Linha e ramais da Cia. Mogiana. 
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IMAGEM 8: Projeto da Estação Mogiana. (APHRP) 
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pobreza em Ribeirão Preto: os bairros surgidos a partir do núcleo colonial Antônio Prado (1887). Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais). UFSCAR, São Carlos, 2007. 
 
IMAGEM 17: Cassino Antártica e Rotisserie Sportsman. (APHRP) 
 
CÂMARA MUNICIPAL, R. P. Memória: As Legislaturas Municipais (1874 - 2004). Ribeirão Preto SP: 
Villimpress Complexo Gráfico, 2004, p.7. 
 
1.1. JORNAIS 
 
A CIDADE. Ribeirão Preto: Ano VI, jul. 1911 
 
______. Ribeirão Preto: Ano VII, jan, 1912 
 
______. Ribeirão Preto: Ano I, mai/dez 1918 
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DIÁRIO DA MANHÃ. Ribeirão Preto: jun, 1913 
 
O REPORTER. Ribeirão Preto: out, 1899 
 
O RIBEIRÃO PRETO. Ribeirão Preto: abr, 1898 
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Resumo 
 

 

Este trabalho tem a intenção de identificar e dar voz ao trabalhador rural, bóia fria, no processo 

da implantação do Pro Álcool, entre 1975 - 1984, demonstrar sua inserção social após uma mídia 

favorável apenas à produção do álcool dos usineiros, que culminaria em vários motins e greves, na 

região de Ribeirão Preto e mudaria, em parte, os rumos de sua vida profissional. 

  

  

Palavras–chaves: Açúcar, álcool, trabalhador do campo, história da região de Ribeirão Preto. 

 
 

Abstract 
 

 
This work intends to identify and give voice to the rural worker, buoy cold, in the process of the 

implementation of the Pro Alcohol, between 1975 – 1984, demonstrate their social media after a 

favorable only to the production of alcohol, which in several riots and strikes, in the region of Ribeirão 

Preto and change, in part, the direction of his life. 

 

 
 

Keywords: Sugar, alcohol, the field worker, history of the region of Ribeirão Preto. 
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Introdução 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“AÍ, SÃO PAIS DE SANTO, PAUS DE ARARA, 
SÃO PASSISTAS, SÃO FLAGELADOS, 
SÃO PINGENTES, BALCONISTAS, PALHAÇOS, 
MARCIANOS, CANIBAIS, LÍRIOS, PIRADOS, 
DANÇANDO – DORMINDO DE OLHOS ABERTOS À 
SOMBRA DA ALEGRIA DOS FARAÓS 
EMBALSAMADOS”. 



 

 

 

 

(João Bosco e Aldir Blanc – “Os Bóias Frias”) 

Entendemos por história todo o processo constituído por homens e mulheres, alguns 

protagonistas e muitos coadjuvantes, que na maioria das vezes não são citados ou lembrados. 

Darcy Ribeiro escreveu: 

 
A história, na verdade das coisas, se passa nos quadros locais, como 

eventos que o povo recorda e a seu modo explica. É aí, dentro das linhas de 
crenças co-participadas, de vontades coletivas abruptamente eriçadas, que as 
coisas se dão. Essa é a razão por que, em lugar de um quadro geral da história 
brasileira, compus esses cenários regionais. 867 

 
Ao término do trabalho “Entre o Café e o Açúcar: a experiência de vida do homem do campo na 

região de Ribeirão Preto (1940/1970)”, o ofício de historiador latente proporcionou outros 

questionamentos para que continuássemos na busca de novos caminhos para o trabalhador rural. Com 

o enraizar canavieiro, o homem do campo se distanciava cada vez mais de suas terras e origens 

culturais. 868    

A proposta do estudo é demonstrar a vivência e a prática do trabalhador do campo na região 

de Ribeirão Preto, suas lutas por direitos trabalhistas em conjunto com a introdução e o 

desenvolvimento do Pro Álcool, na primeira e segunda fase – 1975/1979 – e a greve de Guariba, em 

1984, como o recorte final da pesquisa, que representou uma mudança no cotidiano do cortador de 

cana do Estado de São Paulo. 

Em um contexto de crescimento econômico nacional que refletiu na forma organizacional rural, 

nas conseqüências materiais, físicas e até espirituais do trabalhador rural, poderemos talvez, a partir 

deste cenário, compreender suas condições, inclusões, direitos, aflições e as tendências à 

mecanização agrícola que norteará o caminho profissional do cortador de cana.  

Para uma compreensão melhor denominaremos o trabalhador rural por homem do campo, 

volante ou bóia fria, haja vista que seu trabalho é sazonal e incerto. O termo específico bóia fria – que 

para a maioria se refere a sua comida fria – tem referência a sua classe profissional.    

Alguns historiadores passaram a entender a História pelo seu cotidiano, em seu universo do 

trabalho local e da sua vida privada. Como Le Goff afirmou que a História do Cotidiano é o cruzamento 

de novos interesses, encontraremos como precursores dessa temática, Lucien Febvre e Fernand 

                                                           
867 RIBEIRO, D. O povo brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. 2.ed., São Paulo: Companhia das 
Letras,1995.,p.269. 
868 CALSANI, R. de. A. Entre o café e o açúcar: a experiência de vida do homem do campo na região de Ribeirão Preto 
(1940/1970), 2005 (Monografia - TCC em História, pelo Centro Universitário Barão de Mauá). 
 



 

 

 

 

Braudel, pela qual foi possível a História interagir com outras áreas de conhecimento, seja pela 

economia, psicologia, sociologia ou antropologia. 869  

Outra contribuição de Braudel para a História do cotidiano foi distinguir o essencial das 

futilidades através dos recursos da etnologia. A contribuição, dentro do nosso propósito de pesquisa, 

da obra Civilização Material serviu para compreender e destacar o cotidiano como um objeto 

historiográfico, que revelasse oportunidades para estudos do material ao humano, e o modo de vida 

não mais como uma História secundária, alheia ao historicismo de determinado período. 870 

 Além da prática profissional do trabalhador rural, abordaremos a sua experiência de vida, 

palavra esta tão complexa e importante para compreendemos a sua relação com o processo histórico. 

Acreditamos que a definição de experiência de vida de E. P. Thompson nos remete a uma 

compreensão apropriada do significado. 871  

Na época em que Thompson direcionou seus estudos pela aproximação do estudo marxista 

com o culturalismo - sendo muito criticado - encontrou na experiência de vida pessoas comuns, os 

operários ingleses, a solução prática para analisar comportamentos, condutas e costumes na sua 

relação com a cultura. Mais que estrutura, existe um agente histórico que dentro de suas possibilidades 

dinamiza a história, por meio de escolhas, valores e opiniões. O humanismo thompsoniano é também 

parte da tendência ao estudo da diversidade dentro da história, e, por isso, acreditamos ser de suma 

importância para com o propósito da nossa pesquisa. 

Conhecer a experiência de vida, o cotidiano e o universo do trabalhador do campo, 

marginalizado do sistema capitalista e da história macro, é descobrir e aprender em conjunto com ele 

sobre a história de personagens quase nunca percebidos e bem próximos da nossa realidade. 

Essa história de aparentes miudezas está inserida na imensidão e complexa ciência chamada 

História. Abordaremos uma que contém uma gama de elementos integrados a partir de pessoas que 

fazem parte de um contexto e de uma época, afinal toda História é social.  

 Como colaboração imediata para os nossos estudos, o objetivo da pesquisa, conhecer as 

práticas de trabalho, sua experiência, privacidade e costumes do homem do campo seria uma das 

várias opções de caminhos a serem trilhados para encontrarmos respostas à luz de homens que são 

responsáveis de possíveis mudanças ou permanências sócio-culturais. 

Como alicerce para o quadro teórico faremos uma breve releitura dos vários tipos de mão de 

obra já existentes no Brasil para que possamos entender esse homem rural do período estudado. 

                                                           
869 LE GOFF, J. A história do quotidiano. In Duby. G. (et.all.) História e Nova História. Lisboa: Teorema. s/d. p.73-82. 
870 BRAUDEL. F. Civilização material, Economia e Capitalismo, século XV-XVIII (vol.1): as estruturas do cotidiano – o 
possível e impossível. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
871 THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. Trad. Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 



 

 

 

 

Pesquisar os possíveis embates entre essas duas camadas sociais, patronal e empregado, possibilita 

identificar as resistências e buscas de uma vida profissional melhor.  

Por meio de análises e comparações de jornais, artigos e revistas do recorte pesquisado – de 

1975 / 1984 – procuraremos identificar a implantação e o desenvolvimento do Pro Álcool; as condições 

de vida do trabalhador do campo, as greves e as manifestações por melhoria de condições no trabalho. 

Tendenciosos ou não os textos de jornais ou revistas, cabe ao pesquisador identificar possibilidades, 

manusear as fontes e em meio à cientificidade histórica estar propenso a trabalhar também a arte de se 

escrever a História. 

No primeiro capítulo demonstraremos a origem e a importância da cana-de-açúcar com as 

práticas econômicas de cada época no Brasil, no Estado de São Paulo e na região de Ribeirão Preto.    

No segundo capítulo apresentaremos as inovações tecnológicas canavieiras e o Pro Álcool, 

primeira e segunda fase, com o objetivo de salvaguardar a economia nacional e que teve como 

conseqüência o desenvolvimento industrial, graças ao carro movido a álcool. E a partir da terceira fase 

do Pro Álcool o começo do declínio desse programa econômico. 

No terceiro capítulo identificaremos o trabalhador rural no recorte pesquisado, suas 

manifestações e greves, que tem direitos e deveres, papéis sociais, sentimentos e esperanças. 

Conhecer sua história vista de baixo, que paradoxalmente, tem uma história grandiosa, participante e 

que na maioria das vezes não percebemos.   

Seguem-se, então, as considerações finais, o meandro da profissão bóia fria e as 

possibilidades e tramas do retorno a sua origem: a terra. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

O verde esperança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 – E se não fosse a cana? 

 
Atualmente a maioria dos veículos de imprensa da região de Ribeirão Preto têm repetido 

inúmeras vezes sobre a potencialidade da cana-de-açúcar e seus diversificados mix de produtos, entre 

eles o etanol e o biodíesel. É marcante como há uma intenção em reafirmar o álcool como o 

protagonista econômico, que poderá ser o salvador da economia brasileira. Devido também as 

discussões mundiais sobre o aquecimento global, surge nela - na cana - outra argumentação 

ambiental; o seu papel na diminuição da emissão de gases de monóxido de carbono.  

 Preocupados em encontrar respostas tanto para a realidade do setor canavieiro e, 

principalmente, no que tange a realidade do trabalhador rural, começamos a pesquisar as mais 

variadas notícias referentes ao tema e começamos a perceber que todo discurso é construído sempre 

a partir de um lugar social, que tem definido seus pares e as intencionalidades. 872 O conteúdo 

encontrado nos mais variados veículos insiste na tese da modernidade agrícola e na possibilidade de 

estarmos vivendo uma nova época na qual Ribeirão Preto passa a ter mais um título (ou apelido 

momentâneo): A Eldorado verde873.  

 Ribeirão Preto ao longo de sua história tem recebido os mais variados títulos, apelidos, 

codinomes, e, atualmente, vivemos em busca de uma identidade, de uma memória própria. Capital do 

Café, Bélle Époque, Petit Paris, Capital da Cultura, Capital do Chope, Califórnia Brasileira, Capital do 

Agro negócio, e mais recentemente, Ribeirão Preto é comparada com o Texas. O Estado norte-

americano além de ser fornecedor de petróleo, é uma das regiões de alta concentração de riqueza e 

modernidade. Ribeirão Preto é citada pela revista Exame como o novo Texas, um local de riqueza, 

prédios luxuosos com revendedoras de carros importados, que encanta e seduz a qualquer um que 

não conheça a real situação dessa cidade. 874 São tantos títulos, mas ao mesmo tempo nenhum.  

 A sociedade da região de Ribeirão Preto fomenta debates sobre a pujança açucareira e um 

setor mais específico dela se dedica à construção dos discursos da mídia em geral: as usinas e as 

destilarias de álcool. Quais as intenções do setor canavieiro em ser o pioneiro no processo vivido pelo 

etanol como fonte renovável de energia global? O bem comum da cidade de Ribeirão Preto? Interesses 

puramente econômico? Preocupações ambientais mundiais? Empregabilidade para os trabalhadores 

pouco qualificados? 

                                                           
872 CERTEAU, M. A operação histórica. In LE GOFF, J; NORA, P. História: novos problemas. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves, 1988. p. 17/48. 
873 Capa da revista Expressão Feedback de maio de 2007, ano 10, nº 115, p.30. 
874 Reportagem da revista Exame, especial 40 anos, 15/08/2007, ano 41, nº 15, p.30-33.  



 

 

 

 

 Desde épocas mercantilistas, período esse chamado de transição do feudalismo para o 

capitalismo, o homem passou a ter na prática o acúmulo de bens e riquezas como fator primordial para 

sua organização, liderança e manutenção do seu status-quo. Por essa perspectiva, o homem do século 

XXI não é muito diferente e por isso, sua real intenção parte do individualismo econômico, ou seja, 

lucratividade e poder. 

 Encontramos muito pouco, nessa mesma mídia, a cerca da real situação do trabalhador rural: 

salário, assistência médica, direitos trabalhistas, segurança no local de trabalho e no transporte, entre 

outros. A intenção do presente estudo é entender a introdução e o desenvolvimento da atividade 

canavieira na região de Ribeirão Preto, afinal éramos a Capital do Café, que interferiu - e ainda 

interfere - nas condições reais de sociabilidade do homem do campo. Dar voz a esse esquecido 

protagonista histórico poderá, talvez, retirá-lo do porão e colocá-lo no convés, ao lado de cada 

trabalhador brasileiro, que ainda hoje almeja por dias melhores. 

Encontramos na introdução do Pro Álcool – Programa Nacional de Álcool do Brasil – no final de 

1975 a mesma ideologia dos dias de hoje: uma forma alternativa e rentável de energia renovável e 

posteriormente, o combustível dos sonhos de todo brasileiro. Coincidências ou não com o discurso 

atual, encontramos no arquivo público de Ribeirão Preto livros, revistas e artigos do período, por volta 

de 1974 e 1975, que tendem em alicerçar a possibilidade de sairmos na frente, inclusive dos Estados 

Unidos. 

As manchetes desses veículos jornalísticos também relatavam o processo modernizador e 

lucrativo que a cana proporcionava ao país e quando o trabalhador do campo era relatado, não 

passava de mero figurante, passivo, que fazia a sua parte nesse contexto tão complexo.    

O Pro Álcool é o nosso recorte inicial para a pesquisa, pois entendemos que além de ser um 

programa econômico e de desenvolvimento para o Estado que visava inúmeras possibilidades de 

lucros e investimentos, passou também a ser o causador da formação do trabalhador volante, que de 

maneira pejorativa era também denominado de bóia fria. Conhecer a história da cana-de-açúcar em 

nossa região cria possibilidades para entrar no universo desse homem simples, muitas vezes calado e 

que tanto contribuiu para a história brasileira. Passamos a entrar no universo do caldo de cana, para 

posteriormente refletirmos os reflexos do bagaço na vida humana. 

 
 
1.2 – Cana-de-açúcar: origem e caminhos para o Brasil 

 
Essa planta chegou a América, mais especificamente no Brasil, por meio dos espanhóis e 

portugueses. Entretanto, trata-se de um produto originário da Índia, na região da Bengala, que antes 

tinha o nome de Gaura e sua capital era Gur, que significa ―cidade do açúcar‖, posteriormente, se 



 

 

 

 

expandiu pela Pérsia (em meados do ano 500 d.C.). Coube aos árabes difundirem o cultivo pelo norte 

da África, bem como em parte da Europa. A partir desse momento, os países ibéricos levaram a cultura 

canavieira para as ilhas Canárias, Madeira, Guiné e Cabo Verde. 875 

Das pequenas ilhas africanas a cana foi transplantada para o Brasil, gerando uma enorme 

riqueza. Durante o período colonial, entre os séculos XVI e o XVII, a cana foi a matéria prima mais 

rentável para a metrópole Portugal. Com a introdução da exploração dos minérios, nas regiões dos 

atuais Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, muitos acreditavam ser o fim da cultura 

canavieira. Mas, até o final do século XVIII, o açúcar tinha gerado uma renda de cerca de 300 milhões 

de libras, superior em valor ao período áureo da mineração, que foi de 200 milhões de libras. 876 

No Brasil, na época colonial, a cana-de-açúcar foi cultivada mais intensamente em 

Pernambuco, na Bahia e em São Vicente. Como exemplo, no final do século XVI o Brasil contava com 

mais de cem engenhos (concentrados em Pernambuco e Bahia) e, em 1650, o Brasil passava a ocupar 

a liderança na produção mundial de açúcar. 877 Clima e solo fértil colaboravam para obtenção desta 

posição.  

Porém, a cana-de-açúcar não era exclusividade do nordeste brasileiro e na segunda metade do 

século XVIII e início do século XIX, a produção de açúcar tornou-se mais importante e rentável na 

região do ―quadrilátero do açúcar‖ formado pelos municípios de Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guaçu e 

Jundiaí, que abrangia também Itu, Campinas, Capivari, Porto Feliz e Mogi - Mirim: 

 
 

O Município de Itu – diz Alice Piffer Canabrava – com suas famosas terras 
pretas, desfrutara de certo pioneirismo entre os demais produtores de açúcar. 
Desde 1767 já se tinha notícia da exportação do açúcar ituano, o primeiro a gozar 
de algum renome; dez anos depois contavam-se vinte e cinco engenhos dentro dos 
limites de suas terras. Em 1846, como segundo produtor da Província, Itu 
exportava 35.403 sacas. Nas terras que iriam constituir o Município de Campinas, 
os primeiros ensaios de plantio de cana datavam de 1770 aproximadamente, mas 
ao se elevar a povoação à vila (1797), em torno da cana-de-açúcar se exercia a 
atividade principal dos seus habitantes. Em 1836, seus engenhos exportavam 
38.230 sacas de açúcar e suas destilarias, em igual número, alcançavam a 
produção de pouco mais de 13 milhões de litros. Em 1846, Campinas se distinguia 
como o maior exportador da Província, com 50.798 sacas. 878 

 
 

                                                           
875 SANTO, B. R. E. Caminhos da agricultura brasileira. São Paulo: Ed. Evoluir, 2001. p.223. 
876 FERLINI, V. L. A. A civilização do açúcar: Séculos XVI a XVIII. 4. ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1987, p.77. 
877 SANTO, op. cit., p.223. A finalidade dos engenhos era a produção contínua com característica industrial, mas 
sem o aperfeiçoamento técnico necessário para a demanda da época. 
878 Esboço da história econômica de São Paulo. In: São Paulo, terra e povo. Porto Alegre: Globo, 1967. p. 29-30. 



 

 

 

 

          O desenvolvimento da produção açucareira nesta região proporcionou um grande impulso ao 

povoamento, constituindo-se na principal atividade econômica paulista, voltada para o mercado 

internacional.  

 Mesmo em períodos de crises, principalmente na segunda metade do século XIX, por exemplo, 

a cana-de-açúcar sempre se manteve presente na agricultura brasileira. Os engenhos centrais 

introduziram modernas máquinas e também alteraram a divisão social do trabalho. 

Na região do ―quadrilátero do açúcar‖, mais especificamente em Piracicaba, o engenho 

representou desenvolvimento na agricultura (com técnicas melhoradas, divisão de trabalho, etc), como 

também na recente industrialização brasileira. 879 Com a implementação de máquinas a vapor na 

produção do açúcar (aproximadamente em 1836) e, mais adiante, a utilização do arado em maior 

escala, o Brasil caminhava para um aumento significativo da produção açucareira. Faltava, porém, a 

melhoria qualitativa880. 

Além das práticas agrícolas ainda coloniais que se mantiveram no Brasil Império, outros fatores 

incentivaram a crise açucareira. No contexto internacional, cabe considerar que países europeus 

desenvolveram a produção de açúcar de beterraba, devido ao bloqueio internacional imposto por 

Napoleão Bonaparte, responsável por impossibilitar o comércio do açúcar canavieiro. A beterraba 

passou a ser produzida em maior escala, elevando para mais de dois terços sua participação na 

produção total mundial de açúcar. 881  

No plano nacional, vários fatores interferiram na lavoura canavieira. Destaca-se, entre outros, a 

gradual diminuição de mão de obra escrava, pós 1850 (Lei Eusébio de Queiroz), e o aumento do preço 

do escravo; a crescente produção cafeeira para o mercado internacional, o que resultou em lucros 

maiores. No que tange especificamente ao cultivo cafeeiro cabe ressaltar seu impacto em relação à 

lavoura canavieira. As maiores vantagens do café em relação à cana-de-açúcar, naquele período, são 

descritas por Homem de Mello, presidente da província paulista: ―A cultura da cana tem sido quase 

abandonada. Os fazendeiros preferem a do café não só por mais fácil e vantajosa, como também por 

menos sujeita a avarias, e menos danosa aos escravos‖. 882 

 

TABELA I – Evolução do Volume de Exportação de Açúcar e Café, pelo porto de Santos (1836/37 
a 1854/55). 

                                                           
879 PACANO, F. A. Piracicaba e seu Engenho Central: às portas do século XX. Araraquara, 2000. Dissertação – 
Mestrado – Faculdade de Ciências e Letras – Unesp. 
880 Segundo Petrone, o processo da fabricação do açúcar no século XIX manteve-se semelhante ao período 
colonial. PETRONE, M. T. S. A Lavoura Canavieira em São Paulo. Expansão e Declínio: 1765-1851. São Paulo: DIFEL, 
1968. 
881 SOARES, A. R. Um século de economia açucareira: evolução da moderna agroindústria do açúcar em São Paulo, 
de 1877 a 1970. São Paulo: Clíper Editora, 2000, p.15. 
882 MELLO apud SOARES, op.cit; p.22.   



 

 

 

 

 
 AÇÚCAR CAFÉ TOTAL 

Período Arroba 
(%)  

Arroba 
(%) 

Arroba 
(%) 

1836/1837 433.268 
 83,2 

87.659 
16,8 

520.927 
100 

1842/1843 194.509 
 79,0 

51.633 
 21,0 

246.142 
100 

1846/1847 597.551 
 71,6 

236.737 
28,4 

834.288 
100 

1854/1855 184.049 
19,2 

773.892 
80,8 

957.941 
100 

Fonte: PETRONE APUD SOARES, op.cit; p.24. 

 
 
A análise da tabela acima permite verificar a produção açucareira em declínio e, por momento, 

esquecida por parte dos agricultores daquela época. No final do século XIX, o Nordeste brasileiro sem 

escolhas e com a necessidade de escoar o açúcar aumentou a sua venda para as províncias 

brasileiras, haja vista que na Europa os países intensificaram a produção do açúcar pela beterraba. 

São Paulo, o maior importador do açúcar nordestino, mudaria esse quadro no início do século XX, 

tornando-se auto-suficiente quanto a sua produção. A tendência econômica de mercado era inevitável; 

o crescimento da produção de café e a diminuição da cultura canavieira. Porém, a história nos mostra 

que as permanências sobrevivem, a longa duração existe e nesse emaranhado de conceitos 

historiográficos encontramos o homem, figura singular, que se relaciona com tudo e com todos. 883   

 
 
1.3 – A cana-de-açúcar em São Paulo 

 
Se o Brasil passou por crises econômicas internas principalmente na segunda metade do 

século XIX, não foi diferente com os países europeus. Com a Primeira Guerra Mundial, o período entre 

guerras e a Segunda Guerra Mundial a produção de açúcar de beterraba ficou praticamente nula. Isto 

favoreceu o incremento da indústria açucareira nos países canavieiros. 

Esses países buscaram apoio e incentivos com objetivo de manter o equilíbrio estatístico entre 

a produção e o consumo mundiais do produto, afinal queriam evitar mais uma possível crise açucareira. 

Criou-se o Conselho Internacional do Açúcar. 

 
 

O novo acordo, concluído após um mês de negociações, tinha como objetivo 
primordial estabelecer e manter uma relação ordenada entre os movimentos de 

                                                           
883 BRAUDEL. F. op.cit. 



 

 

 

 

oferta e procura de açúcar no mercado mundial, estimulando particularmente a 
exportação dos produtores mais eficientes [...]. 884 

 
 

Seguindo a tendência mundial, foi criado em 1933 por Getúlio Vargas o IAA – Instituto do 

Açúcar e do Álcool. 885 A partir da Era Vargas, o intervencionismo se tornou norma geral a que todos, 

ou quase todos, de bom ou mal grado, foram forçados a se curvarem, pela força inelutável das coisas e 

pela fatalidade das próprias circunstâncias determinantes da crise. 886 

Dentro desse contexto e com o mercado-consumidor nacional em crescimento, São Paulo 

passaria a produzir em maior escala a cana-de-açúcar, fatores preponderantes para o incentivo do 

cultivo canavieiro. O mercado nacional demonstrava um crescimento contínuo, em função do aumento 

da população urbana e da industrialização em marcha. 

Em decorrência da ampliação do cultivo canavieiro, o IAA - em conjunto com os usineiros de 

todo Brasil – promoveu o estudo de possibilidades de transformar o excesso de cana em álcool-motor. 

A Segunda Guerra Mundial gerou o racionamento de gasolina, fato que proporcionou um contexto pela 

valorização da idéia de adicionar neste combustível o álcool anidro carburante, para movimentar 

motores de usinas. A iniciativa ganhou relevo e a produção alcooleira teve crescimentos contínuos, por 

exemplo, entre as safras de 1949/50 e 1960/61 aumentou de 166.000 para 3.040.000 litros, 

crescimento de 30,3% ao ano 887. 

Enquanto o eixo Norte/Nordeste apresentava uma produção elevada e venda externa em 

pequena escala, o eixo Centro/Sul se beneficiava da ampliação do mercado nacional. 888 Mais uma vez 

o IAA entrou em ação: era necessário escoar o açúcar nordestino e, ao mesmo tempo, limitar a 

produção açucareira em São Paulo. 889 Não sendo possível, por hora, a exportação do açúcar, 

reclamavam os usineiros nordestinos maior participação no mercado nacional, afinal de contas, eram 

séculos de domínio da política econômica brasileira. 

                                                           
884 MONT‟ALEGRE, O. Açúcar, economia caprichosa. Rio de Janeiro: IAA, 1964, p. 10. 
885 O IAA tinha como objetivos: contornar o excesso de oferta às exportações, a fixação de datas obrigatórias para 
início e fim da moagem e a formação de estoques reguladores, criação de regras entre produtores e compradores 
de cana-de-açúcar com certo favorecimento da produção Norte / Nordeste para exportação e da produção Centro / 
Sul para atendimento do mercado interno. No período do governo de Getúlio Vargas (1930-1945) uma de suas 
principais características era a manutenção da economia brasileira a qualquer custo, com incentivo a estatais, a 
nacionalização e a do intervencionismo.  
886 TRUDA, L. A defesa da produção açucareira. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Divisão Administrativa 
do Instituto do Açúcar e Álcool, 39. ed. 1971, p.109. 
887 Essa medida, até desesperadora para aquele momento, seria nas próximas décadas, uma alternativa que 
ganharia proporções nacionais, graças a implantação do PRO ÁLCOOL. 
888 Outro fator importante para esse momento é o de São Paulo ser o principal comprador do açúcar de 
Pernambuco, e, devido à próxima auto-suficiência paulista, representava também uma considerável perda de 
mercado para a região Nordeste. 
889 A partir do momento que o IAA divide o Brasil com intenções diferenciadas, identificamos um Brasil marcado 
fortemente pelo regionalismo. 



 

 

 

 

O IAA resolveu, então, limitar a produção açucareira em São Paulo, estimulando um regime de 

cotas. Segundo o órgão federal era necessário conciliar o interesse nacional entre os usineiros de 

diversas regiões açucareiras brasileiras. Sugeriam fiscalizações aos produtos vendidos para evitar que 

fábricas clandestinas fizessem concorrências desleais 890  

Estimulados pela crescente procura de açúcar de usina e conseqüente elevação de seus 

preços, o aumento da produção, mediante a concessão de novas cotas era reclamado por órgãos 

estatais, pela imprensa e empresários de São Paulo, que responsabilizavam o IAA pela falta de açúcar. 

O IAA, pressionado pela opinião pública e pelo governo, aumentou a cota dos produtores de 

açúcar do nordeste e do sudeste. A crise de abastecimento de açúcar em São Paulo no pós-guerra 

propiciou o enfraquecimento da posição dos usineiros nordestinos e o fortalecimento das reivindicações 

dos fabricantes de açúcar paulistas. Vale ressaltar que o Estado de São Paulo tinha boas condições 

naturais para o cultivo de cana-de-açúcar, com uma relativa abundância de capitais, de instituições de 

pesquisas e experimentação agrícola razoavelmente suficientes e que se refletiram no favorecimento e 

desenvolvimento na liderança agrícola canavieira principalmente com a proximidade do mercado 

consumidor em potencial, que ditava as demandas e ofertas de mercado. 

 A partir da safra de 1953/1954, São Paulo assumiu definitivamente a liderança na produção de 

açúcar no Brasil, com aproximadamente 55,5% do total nacional do açúcar produzido. 891 

 
 
1.4 – A cana-de-açúcar em Ribeirão Preto 

 
A região de Ribeirão Preto também passou por transformações culturais, sociais e econômicas, 

essencialmente entre 1940 e 1970. Quando o cheiro do café ainda pairava no ar, a cidade de Ribeirão 

Preto flertava com um de ideal de modernidade. Agnaldo de Sousa Barbosa escreveu que era inegável 

a ansiedade, por obra de seus atores sociais, em afirma-se como moderna. A rádio PRA7 tinha em sua 

programação diária, às 18h25, a crônica ―Metrópole em marcha‖ de Osvaldo Brito, que exaltava as 

condições e possibilidades de Ribeirão Preto ser efetivamente uma metrópole. Era preciso construir um 

cenário, um contexto ideal para a modernidade fixar-se na futura metrópole ribeirãopretana; criar novos 

hábitos, comportamentos e modelos econômicos 892.  

                                                           
890 A partir daí, o país privaria a produção nacional com incentivos reais para os produtores de açúcar. Mediante a 
Resolução nº 79/44, de 12 de abril de 1944, do Instituto do Açúcar e do Álcool concedeu-se um novo aumento aos 
limites dos estados produtores, 20% sobre as cotas existentes e ainda liberou-se cinco safras seguidas 1944/45 a 
1948/49 todo o açúcar produzido para o consumo interno. Era o início da liderança paulista. 
891 SOARES, op.cit; p. 101. 
892 WALKER, T.; BARBOSA, A. de S. Dos coronéis à metrópole: fios e tramas da sociedade e da política em Ribeirão 
Preto no século XX. Ribeirão Preto, SP: Palavra Mágica, 2000. p. 169. 



 

 

 

 

Relatos como o do ex-presidente Juscelino Kubitschek só poderiam corroborar com o momento 

vivido: 

 
 

Fazer em cada município de nosso país, uma cidade como Ribeirão Preto, 
que pela força e trabalho dos antepassados aqui realizaram uma das mais 
extraordinárias obras de nacionalidade, criando um centro de primeira grandeza no 
interior brasileiro. 893  
 
 

Em 1965, o Diário da Manhã levantava a hipótese da construção de um metrô em Ribeirão 

Preto; outro exemplo, com o crescimento de automóveis e por conseqüência do progresso nessa 

região, uma construtora local incentivava os empresários e a população a apoiarem a construção de 

um estacionamento vertical em um edifício de vários andares. Um anúncio publicitário da empresa 

dizia: 

 
Ribeirão Preto é a cidade do futuro. Acompanhamos o ritmo do progresso e 

fazemos questão de comandar as grandes iniciativas do setor imobiliário. [...] 
Situada no coração da cidade, bem pertinho do seu escritório [...] Em dois anos vai 
ser uma dificuldade para você estacionar o seu carro. Seja previdente e adquira já 
o seu ―box‖ privativo [...]. 894  
 
 

A região de Ribeirão Preto estava num momento de transformação e na economia não foi 

diferente. O cultivo cafeeiro que durante mais de três décadas teria sido uma das principais fontes de 

riqueza da região de Ribeirão Preto cedia lugar as mais variadas formas de cultivo – policultura – 

dentre elas, a prática canavieira. Como se sabe, as geadas rigorosas de 1918 e as secas de 1924 e 

1926 resultaram numa queda abrupta da produção cafeeira. Os cafeicultores viam-se acuados frente 

ao expansionismo do ouro verde para outras regiões paulistas (oeste) e ao norte do Estado do Paraná.  

A necessidade de redução dos custos levou os cafeicultores a diminuir o número de 

trabalhadores e acarretou diminuição em sua produção, além de prejudicar a qualidade do produto. Um 

fator externo e preponderante para os últimos dias do ouro verde em Ribeirão Preto foi a queda da 

bolsa de Nova York que afetou a economia mundial. Era um momento delicado e o presidente Getúlio 

Vargas autorizou a queima de toneladas de sacas de café para tentativa de minimizar os prejuízos. O 

que restou a fazer nessa região foi à erradicação do café com a substituição por outras culturas 

agrícolas e pela pecuária.  

                                                           
893 Idem. p. 163. 
894 Idem. p. 169-170. 



 

 

 

 

Além dessa diversificação do plantio de gêneros alimentícios, dividiram-se grandes latifúndios 

nos quais a rubiácea era cultivada, por meio da redistribuição dos mesmos em lotes, que passaram ao 

cultivo do algodão e da cana de açúcar, por exemplo. 895   

Em 1939, 60% dos estabelecimentos da Alta Mogiana (região de Ribeirão Preto) produziam 

arroz, que se expandiu consideravelmente. A tabela a seguir demonstra a produção de arroz por 

município na região da Alta Mogiana, em 1939, e que desmistifica uma transição agrícola direta do café 

para a cana-de-açúcar. 

 

TABELA II - Alta Mogiana e Estado de São Paulo: Produção de arroz por município (1939). 
 

MUNICÍPIO TONELADAS 

Ribeirão Preto 1.335 

Batatais 968 

Brodósqui 696 

Sertãozinho 381 

Total da região 28.716 

Total do Estado 269.949 

% Região / Estado 10,6 
Fonte: IBGE, Censo de 1920, vol. III, tomo 2, p.92 e seg. 

 
Outros produtos agrícolas também tiveram considerável participação nessa transitória 

policultura: limão, tomate, feijão e milho. Outro produto; o algodão passou a ser intensamente cultivado, 

principalmente entre 1932-1948. Parte do seu crescimento pode ser explicada pela transferência de 

capitais, mão de obra e capacidade empresarial da cafeicultura. Além disso, houve também o aumento 

considerável de indústrias têxteis no país, mais especificamente no interior do Estado de São Paulo, 

em decorrência da urbanização. 896 

O algodão também entrou em declínio no início da década de 1950. Listam-se como motivos 

disso, a ocorrência de pragas e o enfraquecimento do solo, a partir daí, a cana-de-açúcar voltava a 

fazer parte do cenário econômico brasileiro, especialmente na região de Ribeirão Preto. Tudo muito 

rápido, intenso e moderno.  

 

 

 

                                                           
895 SILVEIRA, U. Igreja e conflito agrário: a comissão Pastoral da Terra na região de Ribeirão Preto. Franca: Unesp, 
1998. (Estudos 2), p.48. 
896 BACELLAR, C. de A. P; BRIOSCHI, L. R. (orgs.) Na estrada do Anhanguera: uma visão regional da história 
paulista. São Paulo: ed. Humanitas FFLCH/USP, 1999, p.174. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

Caldo de cana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1 – Cana-de-açúcar: expansão e tecnologias 

 
Até 1950, a assistência técnica à lavoura canavieira de São Paulo era feita pelo Instituto 

Agronômico de Campinas – Seção de Cana-de-Açúcar e pela Estação Experimental de Cana-de-

Açúcar – e pelo Ministério da Agricultura. Depois dessa data, mantiveram-se as mesmas instituições na 

assistência técnica à lavoura canavieira, acrescidas do Setor Técnico Agronômico Regional da 

Inspetoria Técnica Regional de São Paulo da Divisão de Assistência à Produção do Instituto do Açúcar 

e do Álcool. Esses setores tinham em comum cuidar dos aspectos técnicos; adubação, herbicidas e a 

mecanização agrícola para o melhoramento da qualidade da cana, ou seja, incentivo à utilização de 

insumos e implementos em larga escala. 

No contexto mundial estava em voga a Revolução Verde que consistia na propagação do 

modelo agrícola dos Estados Unidos. Produtos como milho, algodão, feijão, que passaram a ser 

cultivados por grandes empresas agrícolas e que deveriam ter o benefício à população em seu 

conjunto, mas o que se viu foi o endividamento dos pequenos produtores agrícolas e seu abandono do 

campo, muito próximo à realidade brasileira. As pessoas foram obrigadas a ir para as grandes cidades 

e aceitar salários irrisórios, o que também era propósito do modelo: um contingente de operários de 

reserva para as indústrias multinacionais. Com isso, os norte americanos impuseram seu modelo 

agrícola para os demais países, inclusive no Brasil. 

Exceto o corte da cana-de-açúcar, que permanecia quase todo manual, a lavoura canavieira no 

Estado de São Paulo encontrava-se inteiramente mecanizada em fins dos anos sessenta. 897 A 

propósito, o desenvolvimento tecnológico propiciou a retomada da cana como produto fundamental da 

economia nacional até os dias de hoje, pois com a profissionalização e modernização dos estudos e 

pesquisas de melhoria canavieira tornou-se possível descobrir outras utilidades para tal produto. Da 

cachaça, rapadura e açúcar dos tempos coloniais para a diversificação contemporânea: álcool para 

combustíveis, plásticos, bagaço para energia elétrica e ração de gado, além da descoberta de um outro 

produto renovável: o biodiesel. 

As usinas paulistas organizaram-se desde o início sob a forma de sociedades anônimas. Seu 

controle acionário, excetuados os casos das usinas Piracicaba, Raffard e Porto Feliz, pertencentes até 

                                                           
897 É exatamente no corte da cana que localizamos o trabalhador rural e o descreveremos mais detalhadamente no 
terceiro capítulo. 



 

 

 

 

fins dos anos sessenta à Societé de Sucréries Brésiliennes, organização francesa, tem permanecido 

totalmente ou quase totalmente em mãos de investidores nacionais, mas recentemente, há um 

aumento da entrada de capitais estrangeiros.  

Ressalva-se, porém, que as sociedades anônimas são, na verdade, sociedades de família. 898 

Existe a intenção da modernização e expansão canavieira, mas o que se verifica também é um grupo, 

que manifesta seu poder dentro de suas matrizes, para manutenção da sua riqueza e o casamento 

entre parentes é uma prática comum. 

 Como exemplo da expressiva produção da cana e consequentemente do açúcar, temos entre 

1933 e 1970 um aumento do número de usinas e da produtividade que induziu a expansão da área 

plantada, conforme a tabela III: 

 
 

TABELA III - Produção de açúcar no Estado de São Paulo por volume global e volume médio por 
estabelecimento (usina) entre 1933 e 1972. 

 

    Nº de USINAS DE 
AÇUCAR E ÁLCOOL 

PRODUÇÃO DE SACOS 
DE AÇÚCAR (60 kg) – 

volume global 

PRODUÇÃO DE SACOS 
DE AÇÚCAR (60 kg) – 

volume médio de 
produção por 

estabelecimento 

Em 1933: 29 1.828.688 63.058 
 

Em 1970: 90 31.546.965 339.215 
 

Em 1972: 93 43.282.661 480.918 
 

Fonte: IAA Anuário Açucareiro (1972) 

 
Com uma demonstração regional encontramos na tabela IV também esse considerável 

aumento na produção de cana-de-açúcar na região nordeste do Estado de São Paulo, que inclui 

Ribeirão Preto: 

 
TABELA IV – Nordeste Paulista: cana-de-açúcar, produção e área plantada de 1950 até 1980. 

 
Ano Produção 

(em mil ton.) 
Área plantada 
(em hectares) 

1950 792 18.033 

1960 1.978 42.880 

                                                           
898 Um exemplo em Ribeirão Preto é a família Biagi, que recentemente foi destaque da revista Exame nº 41, edição 
especial de agosto de 2007, por sua participação expressiva (2ª no mercado canavieiro nacional) na produção de 
etanol e que tem como manchete na entrevista: “O clã do etanol”, que demonstra a importância dessa família para 
sustentação dos negócios e de seu status quo. Os vencedores de hoje são herdeiros dos vencedores de ontem e 
com a pobreza não é diferente, permanece hereditária.  



 

 

 

 

1970 4.954 94.111 

1975 6.487 119.370 

1980 14.644 211.931 
Fonte: IBGE. Censos agrícola e agropecuário, 1950-1980. 

 
 
No início da década de 1970, o governo federal, mediante o Decreto-Lei nº 1.186, de 27 de 

agosto de 1971, passou a conceder estímulos fiscais e financeiros às empresas açucareiras que 

promoviam a fusão, incorporação ou sua relocalização. Com isso, o processo industrial do setor 

açucareiro acelerou-se, principalmente no Estado de São Paulo e o advento do Pro Álcool era questão 

de muito pouco tempo. 

   
 

2.2 – Pro Álcool: um plano “salvacionista” 

 
As leis federais incentivadoras para a melhoria da produção canavieira e seu desenvolvimento 

tecnológico foram decisivas para a consolidação do desenvolvimento capitalista açucareiro, que 

legitimaram os mecanismos de concentração de terras e rendas no setor agroindustrial canavieiro 

nacional.  

Contudo, esta fase modernizadora encontrou um obstáculo para exportação de açúcar em 

1974, devido à crise gerada pelo petróleo. Assim, em 1975, o Pro Álcool - Programa Nacional do Álcool 

- foi criado como uma fórmula milagrosa, bem típica de se fazer e viver o Brasil, retomando a 

continuidade do processo de expansão capitalista da agroindústria sucro-alcooleira nacional. Por 

motivos externos, aumento do preço mundial do barril de petróleo, tensão e crise no golfo pérsico e 

precisando escoar o produto - o açúcar - o governo federal criou esse programa com a intenção da 

manutenção econômica dos usineiros, principalmente do Estado de São Paulo.  

Identificamos então, que muito além do desenvolvimento e independência da produção de 

combustível alternativo – o álcool – o país voltava suas atenções mais uma vez para o mercado 

nacional, fato este, que poderia mudar a partir do momento em que o mercado externo voltasse a sua 

normalidade. Com esse pensamento e prática, o Pro Álcool nasceu prematuramente e com os dias 

contados. 

O Pro Álcool foi um programa federal, administrado na sua criação pelo Ministério da Indústria 

e Comércio através da CENAL – Comissão Executiva Nacional do Álcool. O seu objetivo foi o de 

aumentar a produção de safras agro-energéticas e a capacidade industrial de transformação, visando à 

obtenção de álcool para a substituição da gasolina, assim como incrementar seu uso no setor químico. 



 

 

 

 

O Programa Nacional do Álcool pode ser dividido em três fases: a) a primeira abrangeu de 

1975 a 1979 com o objetivo de se produzir 3 bilhões de litros de álcool, b) a segunda, entre 1980 a 

1985, quando a meta estabelecida foi de atingir a produção de 10,7 bilhões de litros de álcool, o 

equivalente a 170 mil barris de petróleo-dia, c) a partir de 1986 quando o governo federal suspendeu os 

financiamentos e subsídios para as novas destilarias do Pro Álcool, o programa continuou, mas com 

perspectivas pouco definidas e com muitos problemas institucionais. 899 Para que houvesse êxito, o Pro 

Álcool precisaria estimular desde os plantadores, os destiladores, os usineiros, as montadoras de 

veículos e os consumidores com incentivos e benefícios que proporcionariam uma dinâmica de 

mercado intenso e lucrativo. 

 
 
2.3 – As fases do Pro Álcool 

 
Na primeira fase do Pro Álcool teve como objetivo estimular o aumento da produção de cana-

de-açúcar e da sua capacidade industrial de transformação em álcool, e a partir de 1975, a criação de 

incentivos fiscais e tributários como o crédito subsidiado concedido aos projetos aprovados pelo 

CENAL: 

 
As condições básicas de financiamento do Pro Álcool durante 1975/1979 

eram as seguintes: a) para fins agrícolas, 100% de financiamento a taxas de 13% a 
15% (dependendo do tamanho do empréstimo) e reembolso de um (capital 
circulante) a doze anos (investimentos fixos); para fins industriais (destilarias), 80% 
a 90% de financiamento (dependendo da região), 15% a 17% de juros e de 8 a 12 
anos para pagamento. 900 

Desde a origem do Programa Nacional do Álcool ficava muito evidente a intenção de 

favorecimento do setor agroindustrial, haja vista as condições de financiamento e o prazo em face à 

crise açucareira mundial. Porém, em nenhum momento foi debatido, pensado, favorecer a 

empregabilidade ideal para os trabalhadores rurais, essenciais nesse processo. A mão de obra já era 

escassa desde o final do período cafeeiro e no início da prática canavieira, e como forma de 

manutenção do setor agrícola, o trabalhador do campo havia perdido a maioria de seus direitos 

trabalhistas e a condição de livre (sem vínculo empregatício) era inevitável.  

Foi somente a partir de 1963, graças à criação do Estatuto do Trabalhador Rural e do Estatuto 

Rural, que os direitos do homem do campo passaram a ser regidos por ações reguladoras do governo 

federal, embora comportasse exceções se comparado aos direitos do trabalhador da cidade. Além 

                                                           
899 BRAY, S. C. As políticas da agroindústria canavieira e o PRO ÁLCOOL no Brasil. Marília: Unesp-Marília Publicações, 
2000. 
900 Idem, p. 57. 



 

 

 

 

disso, segundo Maria Aparecida de Moraes Silva 901, o Estatuto Rural conferia ao Estado promovia 

certos interesses: a) no que tange às classes dominadas, elas foram impedidas de se organizar 

politicamente e foram submetidas ao aparelho de Estado, b) no que tange às classes dominantes, o 

Estado lhes permitiu a organização-dominação e a sua autonomia neste momento histórico concreto 

[...]. 

 No início as destilarias estavam anexadas aos engenhos de açúcar tradicionais para aproveitar 

sua capacidade de moagem. Depois, foram construídas destilarias autônomas em outras áreas, onde 

se cultivava a cana-de-açúcar, que posteriormente se tornariam as usinas de açúcar e álcool. Ainda 

nessa primeira fase do Pro Álcool, o Estado de São Paulo foi responsável por 55% do aumento 

verificado entre 1976 e 1980 da área colhida de cana-de-açúcar.  

Outros Estados como Pernambuco, Alagoas, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais se destacaram pelo número de novas destilarias e também pelo aumento da capacidade 

produtiva das existentes antes do Pro Álcool.  

Tanto as usinas de açúcar e álcool do eixo norte-nordeste como as do eixo centro-sul do país, 

que outrora tinham suas inimizades e disputas comerciais, nesse momento contribuíram na 

dinamização do processo sucroalcooleiro.  

A tabela a seguir demonstra a produção de álcool e a participação de alguns Estados no total 

brasileiro na primeira fase do Pro Álcool. 

TABELA V - Produção de álcool e a participação dos Estados no total brasileiro nas safras de 
1975/1976 e 1979/1980. 

 

ESTADO SAFRA 1975/1976 
m 3                                % 

SAFRA 1979/1980 
m 3                               % 

Rio Grande do Norte          -                         -      25.244                  0,74 

Paraíba        805                    0,14      67.010                  1,97 

Pernambuco    64.525                 11,61    235.965                  6,95 

Alagoas    27.479                   4,95    226.055                  6,65 

Minas Gerais    15.556                   2,80       75.770                  2,23  

Rio de Janeiro    55.163                   9,93     139.537                 4,11 

Paraná    19.956                   3,59      91.951                  2,71 

São Paulo  362.286                 65,20 2.472.340                72,79 
Fonte: IAA Anuário Açucareiro (1977, 1981) 

 
 
 A década de 1970 foi marcada por vários conflitos e tensões, no âmbito mundial a idéia de 

unificação dos povos árabes, o Pan arabismo, refletiu diretamente na política de preço do barril do 

                                                           
901 SILVA, M. A. de M. Errantes do fim do século. São Paulo: Fundação Editora Unesp, 1999.p.65. 



 

 

 

 

petróleo. Por exemplo, em 1979, o preço do barril de petróleo passou de US$12 para US$18 e, no 

início de 1980, chegaria a US$33. 902 

 No Brasil, no período da ditadura militar, os ânimos também estavam exaltados; pessoas 

sendo perseguidas, presas, exiladas e até mortas. A idéia de ordem e progresso foi colocada em 

prática e a partir do governo do General Emílio Garrastazu Médici, o país viveu o momento do 

chamado ―milagre econômico brasileiro‖, período esse de aumento da produção industrial brasileira.  

Nesse contexto, a indústria automobilística aumentou a produção em 19,1% e a crise 

internacional teve seu peso no desenvolvimento industrial brasileiro, porém não é menos verdade que a 

alteração da conjuntura evidenciou de forma clara a fragilidade do mercado interno, que sem 

planejamento em longo prazo, mais uma vez, precisava de outra fórmula milagrosa para que os 

produtos, principalmente os automóveis, fossem vendidos a qualquer custo, era chegada à segunda 

fase do Pro Álcool. Podemos verificar então que na introdução do Pro Álcool até em meados de 1979 

não houve uma política voltada para fabricação de carros a álcool.  

 Na segunda fase do Pro Álcool, a partir de 1979, outros objetivos vieram a fazer parte do 

programa e, de fato, o álcool passou a ser efetivamente o combustível que o Brasil tanto sonhara. Para 

que o objetivo fosse alcançado duas medidas foram tomadas e a proliferação setorizada de latifúndios 

tornou-se a realidade na região de Ribeirão Preto como em outras regiões do Brasil. A primeira, 

enfocava a necessidade de se eliminarem as pequenas usinas do país, como também uma grande 

parcela de pequenos fornecedores, considerados marginais do ponto de vista econômico. Os poucos 

sitiantes que sobreviviam nesse momento eram definitivamente expulsos de suas terras e poucas 

perspectivas lhe restavam. Se entre os usineiros a situação já era conflitante, o que dizer daquele 

homem do campo simples, com poucos recursos financeiros e técnicos? 

 A outra medida refletia no controle direto do Estado na política agrícola do país, órgãos como o 

IAA, CENAL e Petrobrás definiam os parâmetros, caminhos, preços do álcool como combustível. 

Prevalecendo essa geopolítica e interesses econômicos, os pequenos foram gradualmente 

descartados desse setor que estava em pleno desenvolvimento. 903   

   Segundo Ramos (1983), dois problemas foram levantados; a questão da estrutura e condição 

do manejo da cana, que ficou relegada em segundo plano no Pro Álcool, dificultando o aumento da 

produtividade desse setor, tanto na produção alcooleira quanto na produção açucareira. 

                                                           
902 O Pan arabismo foi uma tentativa de unificação dos povos árabes, de vários países, para fazer frente aos países 
ocidentais que taxavam os preços do petróleo, principalmente os Estados Unidos. Por meio de sua religião, o Islã, 
cogitou-se que o Al Corão seria o meio de unificar culturalmente a Arábia, com intuitos religiosos, políticos e 
principalmente econômico. Diferenças religiosas, xiitas e sunitas, por exemplo, foi uma das causas do fracasso da 
tentativa.  
903 Somente a partir de 1990 as negociações do açúcar e álcool passariam a ser de responsabilidade dos usineiros 
e não mais dos órgãos federais, que inclusive teve o IAA extinto. 



 

 

 

 

 Em meio a práticas provincianas, o Pro Álcool conseguiu na segunda fase mais de 10,7 bilhões 

de litros de álcool. Paradoxalmente, as lideranças usineiras demonstravam uma super produção do 

álcool como combustível no Brasil e que não condiziam com a realidade de consumo. O marco do Pro 

Álcool pode ser considerado o ano de 1985, pois neste ano atingiu-se o maior potencial de venda de 

veículos movidos a álcool com 92,7% do total de veículos produzidos e comercializados no mercado 

interno.  

Na terceira fase do programa houve um significativo declínio, decorrente da crise de 

abastecimento de álcool que ocorreu em 1989 decorrente do corte dos financiamentos e subsídios do 

Governo Federal para a instalação e ampliação de novas usinas. Com essa realidade as usinas tiveram 

que se adaptar às novas condições do mercado alcooleiro e também as novas políticas da Nova 

República. O Pro Álcool continuou apenas como programa energético, mas sem crédito e sem 

perspectivas de independência como combustível genuinamente brasileiro. Hoje percebemos que para 

o etanol ser pioneiro e ter sucesso na economia mundial é necessário ainda toda uma infra-estrutura, 

desde a condição do trabalhador rural, a colheita, o transporte, a estrada em boas condições e portos 

modernos, além de preços competitivos.  

Não cabe aqui nos aprofundarmos, pois o objetivo do estudo é demonstrar a introdução e o 

auge do Pro Álcool em contraponto com as condições de vida do trabalhador rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

O bagaço humano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Saudades de minha terra 

 
Um homem do campo é sempre filho da terra. Seus costumes, seus valores e crenças são 

alicerçados no universo caipira, no meio do mato. Para as pessoas que têm como lugar social a cidade, 

muito provavelmente não entenderiam essa profunda raiz cultural rural que ―teima‖ em permanecer - 

com algumas transformações - pelas várias gerações de famílias, nas quais, nem terras mais têm. A 

história nos mostra esse caminho percorrido pelo homem roceiro, que obrigatoriamente, passou a 

conviver ou sobreviver nas periferias da cidade; um outro lugar, um outro mundo.  

Entender e definir esse homem caipira é complexo, como afirmou Cornélio Pires: 

 
Por mais que rebusque o étimo de caipira, nada tenho deduzido com firmeza. 

Caipira seria o aldeão [...] caipirismo é acanhamento, gesto de ocultar o rosto [...] O 
caipira é sempre lavrador. Creio este último caso o mais aceitável. 904  

 
 

No mesmo livro de Carlos Rodrigues Brandão, segue-se o raciocínio de definir o caipira e qual 

seria seu possível destino. Brandão relatou: 

 

Nos anos sucessivos a 1880, quando pouco a pouco o valor do café e, logo 
depois, o da cana, tornou vantajoso o uso exclusivo de toda a terra para plantios de 
mercado, esses caipiras livres, depois revestidos como agregados, colonos, 
camaradas, começaram a ser expulsos das fazendas de café, e, bem mais tarde, 
seriam os trabalhadores volante de hoje. 905 

 
 

Sobre as condições e a cultura caipira paulista, Antônio Candido comentou sobre a 

cumplicidade entre essas pessoas, suas relações de interação, de ajuda mútua, a simplicidade 

marcante. Segundo Cândido: 

 

Registrei menções ao empréstimo alimentar, segundo o qual os vizinhos 
tomam emprestado este ou aquele gênero que lhes falta [...] um sistema amplo de 

                                                           
904 PIRES, C. IN BRANDÃO, C. R. Os caipiras de São Paulo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983. p. 11. 
905 Idem, p 40. 



 

 

 

 

troca sob a forma de presente, pois o ofertante adquire em relação ao beneficiado 
uma espécie de direito tácito a prestação equivalente. 906  
 

E aprofundou: 

 

O equilíbrio social depende em grande parte da correlação entre as 
necessidades e sua satisfação. [...] Daí a evolução das sociedades parecer um 
vasto processo de emergência de necessidades sempre renovadas e multiplicadas 
[...] dando lugar a permanente alteração dos vínculos entre homem e meio natural. 
[...] o desenvolvimento do tempo como duração social incorpora o espaço à história 
dos grupos e evidencia os diferentes aspectos de solidariedade de ambos. [...] 
Baseado aí pôde determinar uma posição fecunda para compreender a vida social 
a partir da satisfação das necessidades, mostrando de um lado, que a obtenção 
dos meios de subsistência é cumulativa e relativa ao equipamento técnico; de 
outro, [...] deve ser também encarada do ângulo social, como forma organizada de 
atividade. 907  
 

Vários homens citadinos têm a leitura, a ótica e a descrição do mundo caipira compreendido 

como algo pejorativamente menor, rude, de pequena significância e até subumana. A experiência de 

vida serve para qualquer classe social, gênero, profissão; seja essa história escrita ou oral, que permite 

o conhecimento e o aprendizado de um grupo excluído da ordem social urbana e elitista, mas que 

complementa e nos direciona por uma história vista de baixo.  

Para E. P. Thompson, padrões de organização social mudaram e mudam, mas valores e 

crenças podem sobreviver às transformações. E isso depende de como práticas culturais e instituições 

lidam com as novas condições advindas de derrotas, crises, inovações tecnológicas, entre outros. A 

dialética existe, porém, o homem interfere nas estruturas. Toda experiência histórica é, em certo 

sentido, única. 908 

 Em A formação da classe operária inglesa, Thompson difunde a história social e polemiza a 

ideologia dominante com a recuperação de uma história alternativa, da minoria, que na suas práticas 

cotidianas, em suas experiências de vida, nos conduz a reflexão e a percepção de que a escola da vida 

é tão importante quanto à academia. 909  

Desde a efetivação do Brasil como colônia de Portugal, a terra era motivo de poder e prestígio 

para poucos. O latifúndio foi desde o início a marca registrada para o cultivo de um único produto – a 

monocultura – baseado no plantation, que visava à exportação para metrópole e outros países. Apesar 

dessa condição desfavorável, entre os séculos XVI e a primeira metade do século XIX, as roças de 

                                                           
906 CANDIDO, A. Os parceiros do Rio Bonito: Estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meio de 
vida. 7. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1987.p.143.  
907 Idem, p. 24. 
908 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Organizadores: Antonio Luigi Neto e Sergio Silva. 
Campinas, SP: Ed. Unicamp, 2001. 
909 THOMPSON, E. P. op.cit. 



 

 

 

 

subsistência coexistiam e sitiantes, parceiros, agregados, colonos e posseiros desenvolviam cultivos 

múltiplos, em pequena escala, mas que condiziam com seu modo de viver. 

No contexto nacional, com a Lei de Terras de 1850, foi necessário regularizar as propriedades 

existentes. Tal projeto se definia por meio direto da compra, ou por intervenção da Igreja, pois esta 

instituição possuía documentos eclesiásticos, que tornavam possível comprovar a existência de 

determinada família, o local de sua residência e, conseqüentemente, demarcar suas terras para que 

não se tornassem devolutas e retornassem para o controle do Estado. 910  

Como sugere Emilia Viotti da Costa, além de legitimar as terras de posseiros, esse projeto 

tinha como intenção privatizar o espaço existente, garantir a concentração maior para uma minoria e 

barrar o acesso à terra aos escravos alforriados, pequenos sitiantes e possíveis imigrantes. Seriam 

naturalmente excluídos todos aqueles que não possuíssem bens e dinheiro para sua compra. 

Percebemos, portanto, que nesse momento a efetiva prática capitalista era incorporada mais 

ativamente ao Estado. A doação das sesmarias passava a ser proibida, enquanto que a aquisição de 

propriedade gerava a sua regularização por meio da compra.911 

No caso dos posseiros, muitos não tinham direito de propriedade da terra, eram muitas 

vezes moradores de favor ou simples ocupantes de terra. 

Quanto aos colonos, recebiam parte do pagamento pelo seu trabalho e o de suas 

respectivas famílias em dinheiro; a outra parte correspondia à permissão para o plantio de certos 

produtos – milho e feijão – entre as fileiras dos cafezais, ou ao direito de ter uma pequenas roça de 

subsistência e criar animais de pequeno porte.  

Os parceiros ou meeiros eram os que recebiam a terra do proprietário para um determinado 

plantio e eram obrigados a entregar uma parte do produto ao dono da terra, geralmente a metade. Os 

arrendatários pagavam aos proprietários certa quantia em dinheiro pelo uso da terra, uma espécie de 

aluguel ou arrendamento. 

Em virtude do aumento da demanda da borracha, por volta de 1870, muitos migrantes foram 

em busca de trabalho. Muitos desses foram levados pelos agenciadores, mais conhecido por gatos – 

mercadores de mão de obra – para os seringais no interior da Amazônia e Pará, sendo submetidos à 

escravidão por dívida. 

No sul do País a agricultura familiar era base na sustentabilidade até meados dos anos de 

1950/1960. Com a implantação da modernização agrícola e industrial, a expansão capitalista 

consolidou-se e o resultado foi a chamada industrialização do campo. Essa modernização foi 

                                                           
910 COSTA, E. V. Da escravidão ao trabalho livre in: Da Monarquia à República: momentos decisivos. 7. ed., São 
Paulo: Ed. Unesp, 1999. 
911 Idem. 



 

 

 

 

acompanhada inevitavelmente pela expropriação e pela exploração de vários lavradores, sitiantes, 

arrendatários, parceiros, colonos, entre outros. 912  

Era o início do êxodo rural em maior escala e que geraria desigualdades e impossibilidades de 

sustento de várias famílias agrícolas que passariam a conviver e readaptar suas sociabilidades pelas 

grandes cidades. O estranho, o outro, teria que ser descoberto, aprendido e ingerido. O medo, o 

desespero e as incertezas eram sintomas constantes de pessoas simples que não conheciam esse 

universo urbano. 

O trabalhador volante, ou mais comumente apelidado por bóia fria, surgiria muito fortemente a 

partir da década de 1960, e teria seu universo e sua cultura podados e readaptados nos corredores dos 

canaviais paulistas. Eram contratados para desempenhar tarefas em pequenos intervalos de tempo. O 

volante não podia se fixar no local onde trabalhava. Passou a dormir nas periferias das cidades e a 

viajar todos os dias para o local de trabalho. O plantio era a cana-de-açúcar, feijão e laranja.  

Para exemplificarmos esse cenário de exclusão, segundo Maria Aparecida de Moraes Silva, a 

história desse homem, que perderia além de sua terra, seu espaço social, sua memória coletiva e 

práticas culturais comuns ao seu ambiente, poderia ser definida como: 

 

A história subterrânea, invisível, desconhecida, desprezada pelos donos do 
poder. Uma história dos pobres do campo, geralmente excluídos da ―grande‖ 
história. [...] a produção cultural, as festas religiosas, as relações de vizinhança e 
compadrio eram baseadas nessa união com a natureza. As relações sociais eram 
primárias, isto é, todos se conheciam e todos tinham o mesmo sentimento de 
pertencimento comum ao lugar. 913  

 
 

O trabalhador do campo não desistiu de lutar, e nas usinas sucro-alcooleira do Estado de 

São Paulo, muito intensamente na região de Ribeirão Preto, encontrou a única e momentânea 

oportunidade de permanecer em terras alheias, mas que lhe proporcionaria uma resistência às 

dificuldades do dia a dia e uma breve lembrança de suas origens.  

Com o avanço do mar verde, impulsionado pelo Pro Álcool, as promessas de crescimento 

econômico e social pelos setores governamentais e patronais, a partir de 1975, houve um intenso 

crescimento populacional na região de Ribeirão Preto, que recebeu um contingente migratório de 

120.030 pessoas no período de 1970-1980. 914 

O papel social do bóia fria foi e ainda é fundamental para a engrenagem canavieira existir e 

funcionar. Mais adiante mostraremos esse papel ativo nas diretrizes da política econômica e trabalhista 

                                                           
912 SILVA, M. A. de M. A luta pela terra: experiência e memória. São Paulo: Unesp, 2004. p. 21 
913 Idem, p. 10 e p. 24. 
914 Idem, p. 69. 



 

 

 

 

agrícola, após a greve de Guariba, em 1984. Em seguida, veremos o lado patronal, ou o caldo de cana 

doce, suave e gelado, que foi a relação do trabalhador rural com o Pro Álcool. 

 
 
 
 
 
 

3.2 – Os “benefícios” sociais da cana 

 
Encontrar fontes ou documentos que exaltem e enaltecem o Pro Álcool não é uma tarefa difícil 

ou impossível. Alguns dias no Arquivo Histórico de Ribeirão Preto e encontramos, por exemplo, várias 

revistas, jornais e artigos que relatavam os benefícios sociais da cana-de-açúcar, como o crescimento 

econômico brasileiro e a esperança de um combustível genuinamente brasileiro. 

Em 1944, o decreto lei 6969 autorizava o IAA recolher, fiscalizar e aplicar a lei sobre o preço da 

cana, açúcar e álcool, verbas em benefício ao PAS – Plano de Assistência Social. Tais benefícios 

consistiam em serviços médicos gratuitos, hospitalares, farmacêuticos, odontológicos, educacionais, de 

saneamento básico, habitacionais, de segurança e higiene no trabalho, recreativos e auxílios sociais 

como lavouras de subsistências para o trabalhador da usina. 915 

A partir da lei 4870 de 1965 eram obrigadas, a título de contribuição, as usinas aplicarem 

mensalmente 1% da receita da cana, 1% da receita de açúcar e 2% da receita do álcool em assistência 

social aos trabalhadores rurais e industriais. Essas prioridades assistenciais variavam de acordo com a 

localização da unidade produtora – cidades mais ou menos ricas – e, portanto, as necessidades eram 

―diferentes‖. 916 

Havia uma multa para quem não cumprisse a lei e os fiscais, que eram da área técnico-contábil 

da própria usina, faziam à aplicabilidade ou não desse recolhimento mensal. Segundo o diretor do DAP 

– Departamento de Assistência à Produção – Sr. Donaldo Ferreira de Moraes, a lei estava sendo 

cumprida e o que poderia existir, ainda, seriam alguns problemas na aplicação dos recursos. Que 

problemas seriam esses? Falta de tempo ou competência em aplicar esses recursos aos 

trabalhadores? Desvios de verbas e coisas afins? Além de todo esse quadro de cumplicidade entre os 

usineiros, os ―fiscais‖ e o DAP, o que nos deixaria mais estarrecidos seria um detalhe crucial: esses 

benefícios citados anteriormente não incluiriam o trabalhador rural não assalariado, o volante ou bóia 

fria. 

                                                           
915 Fonte: Revista do Álcool – Julho/Agosto de 1987, Ano 6, nº 37, p. 4 
916 Idem, p. 6. 



 

 

 

 

Existiam propagandas institucionais que demonstravam e idealizavam a imagem positiva desse 

setor sucroalcooleiro, substituindo muitas vezes o papel do Estado. Para quem tivesse acesso somente 

a esse tipo de propaganda, passaria a acreditar nessa suposta obra social em benefício dos 

trabalhadores do setor canavieiro. 

 

FOTO 01 - Fonte: Capa da Revista do Álcool – Julho/Agosto de 1987, Ano 6, nº 37.   

 

   FOTO 02 - Fonte: Capa da Revista do Álcool – Julho/Agosto de 1987, Ano 6, nº 37, p.6.  

 
 Com o apoio do Governo Federal, o discurso do Pro Álcool foi ecoado aos quatro cantos dos 

país, com reflexo até em outros países. Em uma revista americana Sugar Y Azucar, por exemplo, o Pro 

Álcool era descrito como uma alternativa para reduzir a poluição do ar. A Volkswagen citaria um dado 



 

 

 

 

ilustrativo em 1979 no qual o carro movido a álcool reduziria em 57% o monóxido de carbono. 

Demonstraria números relevantes no que tange a produção de álcool; em 1975 eram produzidos no 

Brasil 553 milhões de litros de etanol e em 1985, 11 bilhões de litros de etanol. 917 

Em 1984, a produção nacional de carro a álcool chegaria a incrível marca de 2 milhões de 

veículos vendidos, cerca de 20% da produção daquele ano. Os meios de comunicação incentivariam a 

opção dos brasileiros por tal veículo. 

 

  

FOTO 03 – Revista dos Amigos da Mercedes Benz do Brasil S. A. nº 32, ANO V, 1984, p. 27. 

 

 O Brasil, segundo a revista Sugar Y Azucar, poderia se tornar líder de uma nova revolução, 

pois iria reduzir o consumo de petróleo, além de ser modelo para o mundo. Como bem dizia o título da 

reportagem: ―O açúcar seria doce outra vez...‖ faria uma alusão ao passado colonial e imperial 

brasileiro com crescimentos e declínios em contraponto com o momento vivido; a segunda fase do Pro 

Álcool. 

                                                           
917 Revista Sugar Y Azucar, edição especial, maio de 1979. 



 

 

 

 

 Em algumas propagandas, o Brasil era comparado com os Estados Unidos, que passariam a 

imagem da possibilidade da igualdade, ou até superioridade para com os norte-americanos em relação 

à produção de energia renovável; o álcool. 

 

FOTO 04 - Fonte: Capa da Revista do Álcool – Julho/Agosto de 1987, Ano 6, nº 37, p 53.  

 

Nas várias pesquisas feitas nos documentos especializados em açúcar e álcool, a menção ao 

bóia fria era praticamente nula. Os trabalhadores citados nas reportagens e propagandas se referiam 

aos registrados, que eram reconhecidos como trabalhadores brasileiros, conforme a CLT – 

Consolidação das Leis Trabalhistas. O trabalhador sazonal ou volante era esquecido e excluído desse 

cenário, e pior ainda, ele não se identificava como um grupo coeso, uma classe própria. 

As usinas de açúcar e álcool teriam ainda um papel derradeiro no universo cultural dos 

tradicionais homens do campo: civilizar, por um processo homogeneizador imposto sobre os destroços 

do antigo universo cultural dos ex-colonos, parceiros e sitiantes. Por meio das cidades-dormitórios, o 

mundo rural se tornaria despovoado e coberto pelo verde sem esperança. 

Mas nem tudo era doce. A cultura de cana-de-açúcar propiciou o desenvolvimento de um 

movimento sindical organizado, que muito contribuiu para o aprimoramento das relações trabalhistas 



 

 

 

 

na zona rural brasileira. Tal movimento começou em Guariba, em 16/05/1984. Passamos, agora, a dar 

voz a esses marginalizados da história agrícola brasileira, que mesmo em condições de bagaço, teriam 

importância fundamental para modificações no seu ambiente de trabalho. 

 
 

3.3 – O olhar diferenciado para o trabalhador rural 

 
 Alguns setores da sociedade, porém, passaram a pesquisar e entender o meio em que o bóia 

fria vivia e trabalhava. De 1976 a 1979, médicos e biólogos da Universidade de São Paulo (USP) 

realizaram um projeto científico no qual foi pesquisado a realidade sócio-econômica e nutricional 

desses homens do campo – 100 famílias – em Ribeirão Preto, que moravam no bairro Vila Recreio. 

Segundo o mentor do projeto, o biólogo Walter Angeleli, o objetivo do trabalho consistia em relatar as 

condições alimentares do bóia fria para que o governo federal pudesse aplicar recursos em centros 

alimentares balanceados para que eles tivessem um mínimo de qualidade de vida.  

O CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – aprovou a bolsa, 

e dois núcleos de projeto piloto foram colocados em prática pela USP, um em Ribeirão Preto e outro 

em São Simão, com cozinhas centrais e alimentação balanceada para os trabalhadores rurais, mas o 

apoio à lei pelo governo federal não se concretizou e o projeto ficou na lembrança e nas páginas do 

livro. 918 

Os dados levantados pela pesquisa vieram a contribuir e justificar a situação difícil na qual se 

encontrava o trabalhador bóia fria. Um homem magro, desnutrido de 1º grau, tinha uma ingestão 

calórica média de 2.200 e a mulher de 1068 calorias. A alimentação comum consistia em um café com 

açúcar e pão branco pela manhã, arroz, feijão e ovo no almoço e uma sopa para o jantar. 

O macarrão também era bem consumido na falta do arroz e feijão, 92% das famílias 

pesquisadas comiam carne de vaca somente aos domingos ou dias de festas; peixe era muito raro, 

pois o custo era maior ainda que o das demais carnes. 919 

Cerveja, leite, salada, principalmente tomate, chá, refrigerante eram consumidos 

semanalmente e a pinga era companheira de muitos trabalhadores, que bebiam muitas vezes para 

esquecerem dos problemas e terem um momento de alegria. 920 

A definição e a preocupação de Oliveira demonstraria os possíveis caminhos que essa 

pesquisa poderia proporcionar: 

                                                           
918 OLIVEIRA, J. E. D de.; OLIVEIRA, M. H. S. D. de. Bóias Frias: uma realidade brasileira. CNPQ – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Publicação ACIESP. Nº 30. 1981. p.272 
919 Idem, p.99. 
920 Na teoria de Karl Marx seria a alienação do proletariado para os problemas vigentes. Todavia, poderia ser 
também, uma forma de protesto, no silêncio, no gosto amargo da cana. 



 

 

 

 

 

Um dado concreto, a que não se pode fugir é que o trabalhador volante rural 
está aí e deverá fazer parte da nossa sociedade ainda por muitos anos, ele não 
pode ser simplesmente objeto de curiosidade ou pesquisa, não pode viver de 
esmolas ou caridade. A sociedade tem que assumir a responsabilidade de 
oferecer-lhe ao menos condições mínimas de vida, compatíveis com a sua 
dignidade humana. 921 
 
 

Silva (1999) descreve uma realidade sobre o transporte do bóia fria: 

 
[...] os ―bóias frias‖ foram, quase sempre, notícias de jornais, em virtude dos 

acidentes com caminhões. [...] Violência ao transportar pessoas em veículos 
usados para o transporte de coisas e animais [...] aos serem transportados em 
caminhões como coisas, eles são considerados, da forma mais pura, como capital 
circulante. ―Pegar caminhão‖ e ―caminhão de bóias frias‖ são sinônimos de 
vergonha corporal ou cultural. 922 

 

Em várias leituras bibliográficas encontraremos, num primeiro momento, a negativa do 

trabalhador rural volante em se considerar como um profissional da classe. Desprovidos de terras e 

direitos, sua sociabilização se tornou lenta e muitos relutaram em afirmar que sua profissão era bóia 

fria.  

Nas palavras de Maria Conceição D‘Incao: 

 

[...] os bóias frias passam a constituir uma população errante, que se desloca 
nas próprias regiões de origem ou de uma região para outra, à procura de trabalho. 
[...] incorporando a ideologia dominante e se tornando como trabalhador sem 
profissão [...] recebendo baixíssimos salários e não tendo a garantia de quaisquer 
direitos humanos ou trabalhistas. 923  

 
 

A negação do bóia fria em reconhecer sua identidade, como grupo social e profissional, 

facilitaria o poder dos usineiros e desarticularia o processo de melhoria para a entidade rural. Esse 

cenário começaria a mudar a partir de maio de 1984, quando a organização de sindicatos da região, 

mais especificamente Jaboticabal e Guariba, passaram a reivindicar melhorias trabalhistas ainda não 

reconhecidas pelos bóias frias. Bastaria um impulso, uma mobilização generalizada. 

 

3.4 – O bóia fria: seu papel atuante  

 

                                                           
921 Op. cit., p.6 
922 SILVA, M. A. de M. Op. cit., p. 160. 
923 D‟INCAO, M. C. A Questão do Bóia Fria. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984. p. 10 e 11. 



 

 

 

 

Nas pesquisas feitas em documentos, jornais, revistas e artigos referentes ao período 

estudado, eram microscópicas as notícias que se referiam ao trabalhador do campo, o que comprovava 

a hipótese de Maria Aparecida de Morais Silva, citada anteriormente, de que as notícias se restringiam 

aos acidentes nas estradas. 

Contrariando os veículos de comunicação da cidade de Ribeirão Preto, o jornal Folha de São 

Paulo relatava as condições e as dificuldades de ser bóia fria. 

 

Bóias-frias: 3 meses de desemprego e dificuldades – Para os ―bóias-frias‖, os 
meses de geada e estiagem foram de fome e desespero. [...] Setenta e nove dias 
sem chuva e, naquela manhã, o interior paulista podia assistir o espetáculo 
desejado [...] era uma garoa fina. [...] o bóia-fria consegue sobreviver, mesmo tendo 
de pagar uma parcela do que ganha ao gato‖. 924 

 
 

O ―gato‖ era uma figura importante nesse processo, porque ele, também chamado de 

empreiteiro ou agenciador, tinha e tem a função de contratar o trabalhador volante em nome da usina. 

Ele ganharia um salário pela usina e cobraria um valor – que variava de acordo com a região – de cada 

empregado ―contratado‖ para aquela safra, e definiria para qual cidade esse homem do campo viajaria; 

a maioria sem a sua família. 925  

Outras duas notícias audaciosas e de exceções para o contexto nacional seriam veiculadas 

pela Folha de São Paulo: 

 
 

Bóia-fria, a contradição da agricultura : [...] é apresentada uma tentativa de 
caracterizar, de forma generalizante, o tipo de trabalhador rural conhecido 
comumente como ―bóia-fria‖. [...] A referida caracterização procura cobrir a grande 
variabilidade de situações que aparecem em diferentes pontos do território nacional 
no tocante à periodicidade do trabalho executado ao caráter formal ou não das 
relações de emprego, forma de aliciamento, e/ou contratação, etc [...] 926 

 
 

Um problema que já preocupa: o problema do volante [...] parece ter ganhado 
atualidade neste ano de 1975 [...] foi objeto de numerosas notícias de jornais [...] A 
observação é de José Gomes da Silva e Vera L. G. da Silva Rodrigues em uma 
nota de rodapé do trabalho ―O Bóia-fria – contradição de uma agricultura em 
tentativa de desenvolvimento‖ [...] O presente trabalho constitui uma tentativa de 
mostrar a situação do trabalhador rural conhecido nos Estados de São Paulo e 

                                                           
924 Jornal ―Folha de São Paulo‖, 18/10/1975, p.10 
925 O gato tem perdido sua função nos dias de hoje pelo fato de muitas usinas assumirem esse papel trabalhista, 
mas ele ainda existe em muitas regiões como no Vale do Jequitinhonha e em São Raimundo Nonato, no Piauí. 
926 Jornal ―Folha de São Paulo‖, 1/11/1975, p. 14. A tentativa de definir nacionalmente o bóia fria não seria muito útil, 
pois temos diversas regiões e situações, mas um item nos chamou a atenção; as relações empregatícia eram na 
sua maioria informais, segundo sete pesquisadores. 



 

 

 

 

Paraná [...] a iniciativa merece apoio não só por parte das autoridades federais e 
estaduais, como também das entidades de classe‖.927 

 

 
Desde o início do Pro Álcool existia, por parte de algumas entidades, a preocupação com o 

trabalhador volante, que seria paulatinamente abafada pela euforia do lançamento de carros movidos a 

álcool. 

Não podemos ignorar que o país ainda era comandado politicamente pela ditadura militar, e 

as notícias refletiam o que era de interesse para o Governo Federal.  

No decorrer da pesquisa, além de notícias de acidentes de caminhões de bóias frias em 

estradas, encontramos, por exemplo, uma sobre um trabalhador rural assassinado em Pernambuco 

pelo vigia do Engenho Caraúbas. Cabe ressaltar que o proprietário desse mesmo Engenho já havia 

expulsado, anteriormente, fiscais do Instituto de Pesos e Medidas desse mesmo Estado. Os advogados 

trabalharam – e venceram – com a idéia de defesa legítima do vigia, haja vista que o trabalhador teria 

sido demitido dias antes e, portanto, teria invadido a propriedade privada. 928 

Outra notícia curiosa; um anúncio com o título ―VI Concurso do Trabalhador Rural Padrão‖. O 

objetivo era valorizar o homem do campo em todo o Estado de São Paulo, promover a harmonia entre 

capital e trabalho e motivar a participação cada vez mais ativa do trabalhador no processo do 

desenvolvimento do país. Companheirismo, civismo, moralidade, assiduidade também seriam quesitos 

para o trabalhador ser avaliado. O prêmio do vencedor seria dez vezes o valor do salário–referência, e 

o concurso seria idealizado pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e a Secretária de Relações de 

Trabalho. 929 

Em contrapartida, algumas notícias de denúncias passariam ao contexto jornalístico da 

região de Ribeirão Preto. 

 
 

Na próxima safra haverá maior fiscalização no transporte de trabalhadores 
rurais devido à falta de segurança. A vistoria será feita pelos policiais [...] Como o 
trabalhador tem medo de perder o trabalho ou entrar para a lista ―negra‖ [...] as 
denúncias de irregularidades poderão ser feitas aos líderes sindicais, mantendo o 
anonimato dos volantes. 930  
 

A partir de então, a figura do trabalhador volante, que antes era fragmentada, negada e 

excluída, tornou-se a essência para resistências, selando as alianças entre sindicatos rurais e 

                                                           
927 Idem, p.14. 
928 Jornal ―A Cidade‖, 12/01/1984, p.13. 
929 Idem, 13/01/1984, p.14. 
930 Idem, 14/01/1984, p.14. 



 

 

 

 

trabalhadores. As articulações, as reivindicações e os protestos foram aumentando e se agravando, até 

que em 16/05/1984, foi deflagrada a greve de Guariba, na região de Ribeirão Preto. 

A seguir relataremos as notícias referentes aos protestos dos trabalhadores rurais que 

possibilitam um entendimento da ação cronológica dos fatos. Cabe ressaltar, que em todas as 

reportagens, não há indícios dos sindicatos da região terem se organizado, mas a análise do discurso 

dos acontecimentos permitirá uma conclusão contrária aos jornais da época.  

 
09/05/1984 – Apanhadores de laranja querem ganhar mais. Os apanhadores 

realizarão uma passeata em Bebedouro, com faixas e cartazes, reivindicando a 
renegociação do valor da caixa colhida que hoje é em média de 80 a 100 cruzeiros 
para 200 cruzeiros. Esse será o primeiro movimento da categoria nos últimos 20 
anos nos meios rurais. 931 
 
 

16/05/1984 – Violenta manifestação em Guariba deixou saldo de um morto, 
30 feridos e muita destruição. Cinco mil trabalhadores rurais destruíram as 
instalações da SABESP, saqueando um supermercado e o almoxarifado da 
prefeitura e sendo dispersos a tiro pela polícia militar. [...] A cidade ficou sem água 
e energia elétrica, cinco veículos queimados e uma casa também foi incendiada. O 
confronto começou as 05h30min da manhã e foi controlada as 14h00min. [...] O 
tenente Militão José Mota Neto disse que a polícia conseguiu controlar a situação 
em Guariba e em outras duas cidades – Pradópolis e Bebedouro – onde ocorreram 
indícios de manifestações. O movimento não teve apoio do Sindicato Rural da 
região, sediado em Jaboticabal. As manifestações tiveram como eixo principal 
protestar contra o corte de cana de sete ruas. [...] o sistema adotado (desde 1983) 
não permite o rendimento individual do sistema de cinco ruas. Querem também um 
reajuste no preço da tonelada da cana cortada de 1.400 para 2.000 mil cruzeiros. 
[...] No sistema de cinco ruas, o trabalhador corta a cana ao longo de cinco 
carreiras no canavial e deposita na carreira central para ser recolhido por um 
caminhão [...] no sistema de sete ruas provocou a diminuição da produtividade de 
cada trabalhador e, portanto, de seus rendimentos. Hoje o trabalhador colhe em 
média 5 toneladas, no sistema de cinco ruas chegavam a juntar mais de 10 
toneladas. A vantagem econômica para a usina é a economia de combustível e a 
diminuição do pagamento do trabalhador rural, por isso se pretende aumentar o 
preço para 2.000 cruzeiros [...] A SABESP teve uma aumento de preço no esgoto 
de 100% a mais que a água, o que gerou a revolta dos manifestantes [...] Surgiram 
boatos de manifestações em Sertãozinho, Monte Alto e Barrinha, que não foram 
confirmados. 932  

 

Durante todo o processo de implantação do Pro Álcool as notícias eram ilustradas com cores 

vivas do desenvolvimento e da tecnologia. Na greve de Guariba, a foto que aparece na capa principal 

do jornal ―A Cidade‖ é pequena, desfocada, e em preto e branco, o que dificultou a cópia da mesma 

para a pesquisa. 

                                                           
931 Idem, 09/05/1984, p. 14. 
932 Idem, 16/05/1984, manchete principal. 



 

 

 

 

As poucas linhas de outrora, que relatavam a história do trabalhador volante, passavam agora 

às manchetes de jornais e telejornais. Mas o conteúdo e a forma do trato da notícia tornava o bóia fria 

marginal, violento e baderneiro. Ele era o paradoxo da ordem e do progresso sucroalcooleiro. 

 
 

17/05/1984 – Continua em Guariba a greve dos cortadores de cana. [...] A 
greve paralisa cinco usinas [...] um grupo de manifestantes queriam fechar as 
estradas que dão acesso à cidade. Montaram alguns piquetes que foram 
dissolvidos com bombas de gás lacrimogêneo. Em Bebedouro, 9 dos 12 mil 
apanhadores não trabalharam ontem. Há informações que 4 pessoas ficaram 
feridas. A ABRASSUCO e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região de 
Bebedouro se reúnem hoje e que poderá definir a questão do reajuste dos preços 
pagos aos bóias frias pela caixa de laranja colhida. 933 
 
 

18/05/1984 – Ainda sem solução a greve dos colhedores de laranja de 
Bebedouro. [...] Em Barretos onde existem apanhadores de laranja e cortadores de 
cana, a polícia conseguiu impedir ontem a realização de uma passeata. Os 
trabalhadores pretendiam reivindicar junto à prefeitura cesta de alimentos. [...] a 
prefeitura já inscreveu 600 famílias para receberem as cestas. Em Bebedouro, nas 
casas dos bóias frias começa a faltar comida. Os mais velhos já nem reclamam, 
bebem água. 934 
 
 

18/05/1984 – Terminou a greve dos cortadores de cana em Guariba. [...] os 
usineiros aceitaram 13 das 19 reivindicações feitas pelos trabalhadores. Cinco 
outras foram negociadas e uma negada, cuja reivindicação era a garantia de 
emprego fora da safra. O preço a ser pago será de 1.740 cruzeiros e não mais 
1.400 cruzeiros, mas continuará o bóia fria colhendo por tonelada e não por área 
cortada. Os trabalhadores terão direito a registro em carteira, 13º salário e 
indenização no final da safra. Irão receber os dias que não trabalharem por causa 
da chuva ou mesmo por falta de cana. Os trabalhadores ficaram eufóricos porque 
90% das reivindicações foram aceitas [...] O acordo firmado é válido para as usinas 
São Martinho, Bonfim, Santa Adelaide e São Carlos, além de duas outras 
destilarias. 935 
 

 

Os benefícios conseguidos por esses trabalhadores, a princípio, teriam validade apenas para 

as cinco usinas e as duas destilarias. Era uma vitória se comparado com a sua história de vida e 

condições sócio-econômicas, e depois de negar sua existência como um grupo profissional e social, o 

bóia fria se perceberia como um trabalhador brasileiro e com seus respectivos direitos. As 

conseqüências dessa greve foram muito maiores do que apenas uma paralisação na região de 

Ribeirão Preto. Do local, da experiência de vida daqueles homens e mulheres, suas ações e reflexos, 

seriam colocados em práticas para todo o Estado de São Paulo. 

                                                           
933 Idem, 17/05/1984, p.10.  
934 Idem, 18/05/1984, manchete principal. 
935 Idem, 18/05/1984, p. 10. 



 

 

 

 

 
 

19/05/1984 – Acordo de Guariba entre usineiros e cortadores de cana será 
aplicado em todo o Estado de São Paulo. Os secretários de Estado de Relações de 
Trabalho Almir Pazzianoto Pinto e Roberto Gusmão mediaram um acordo entre 
usineiros e trabalhadores rurais. [...] Em Sertãozinho, 3.500 trabalhadores estavam 
em greve [...] O acordo foi assinado em documento: os dirigentes sindicais 
patronais e empresários abaixo assinados, através desse documento, dão 
excelência ao Governo do Estado de São Paulo que, nesta data, ratificam por 
inteiro os termos do acordo coletivo de trabalho celebrado na data de ontem no 
Sindicato Rural de Jaboticabal, entre dirigentes sindicais patronais e empresários 
dos setores canavieiro, açucareiro e alcooleiro, o qual passa, assim, a ter a sua 
abrangência em todo o Estado de São Paulo. Queremos, desta maneira, dar início 
a safra de 1984, atendendo as reivindicações dos trabalhadores rurais deste setor e 
contribuindo para que o trabalho neste período se desenvolva dentro de um clima 
da mais absoluta tranqüilidade. Neste termos, assinam o presente documento. [...] 
Para que este documento fosse homologado, foi formalizado junto a FAESP e a 
FETAESP, entidades representativas das suas partes – usineiros e cortadores de 
cana. [...] pela primeira vez, representantes das duas classes se reuniram para 
negociarem reivindicações salariais. 936   
 

Simultaneamente, em outras cidades, os movimentos e as paralisações foram se expandindo 

e, em Monte Alto, por exemplo, ocorreu depredações e saques no mercado central da cidade. Mais de 

3.000 trabalhadores entraram em greve, e as três usinas da região se negavam a negociar com os 

trabalhadores e a conceder os benefícios. Houve protesto também em Monte Azul Paulista, Barrinha, 

Taquaritinga e Piranji. 

 
 

Eles viram pela televisão o movimento em Guariba e resolveram imitá-lo. Em 
Barrinha quatro mil pararam e em Taquaritinga mil e quinhentos trabalhadores 
entraram em greve, segundo Benedito Magalhães, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Jaboticabal e Guariba. 937 
 

Com o acordo assinado, a greve de Bebedouro teve seu fim, e os apanhadores de laranja 

conseguiram um aumento da caixa colhida, de CR$60,00 para CR$210,00, incluindo registro em 

carteira, descanso semanal remunerado e férias, 13º salário e indenização, mais um comprovante da 

quantidade de caixas por eles colhidas. Além disso, o proprietário deveria apresentar o pomar limpo no 

início da colheita, e era ele quem forneceria todos os instrumentos – sacolas, alicates, escadas, entre 

outros – quando essas ferramentas quebrassem, por força do trabalho, seu valor não poderia ser 

descontado do salário do bóia fria. Medicamentos de primeiros socorros deveriam existir no local de 

                                                           
936 Idem, 19/05/1984, manchete principal. 
937 Idem, 19/05/1984, p. 14. 



 

 

 

 

trabalho e nos dias em que não houvesse trabalho, o empregador pagaria salários integrais, calculados 

na média diária da semana trabalhada. 

O secretário da agricultura, Nelson Mancini Nicolau, em 25/05/1984, comentou sobre os 

episódios ocorridos no nordeste do Estado de São Paulo com os trabalhadores rurais, e discordou dos 

atos de violências, que resultaram até em morte, mas concordou que há mais de vinte anos o bóia fria 

não era respeitado da forma que deveria. Segundo palavras dele: ―[...] o que aconteceu nos últimos 

vinte anos, com uma política social e econômica madrasta, marginalizou o trabalhador rural‖. 

Temos a plena consciência de que esse movimento dos trabalhadores rurais não terminou com 

todos os problemas do seu dia a dia no campo, não combatendo ainda suas origens e raízes, mas 

serviu para demonstrar, principalmente, a sua posição quanto ser humano e trabalhador, com algumas 

garantias trabalhistas, e ainda, a sua inclusão social direta no processo do desenvolvimento econômico 

do Pro Álcool e na edificação histórica do país. 

Antes, apenas alguns setores da sociedade se preocupavam com esses homens do campo, 

mas recentemente, em junho de 1991, a Câmara dos Deputados em Brasília elaborou um relatório para 

analisar a situação do setor sucroalcooleiro brasileiro e no item ―A posição dos Trabalhadores Rurais‖ 

tínhamos a seguinte situação: 

 
 

[...] Há cerca de 1,5 milhão de pessoas que trabalham na produção de cana-
de-açúcar [...] em seus depoimentos ainda existe o desrespeito com às leis 
trabalhistas em várias regiões brasileiras e até a existência de trabalho escravo em 
algumas regiões. [...] os trabalhadores também se mostraram preocupados com a 
tendência à mecanização [...] o presidente do CONTAG ressaltou que não se 
questiona a existência do Pro Álcool, o que preocupa é a forma de como ele foi 
implantado, a forma como é gerenciado [...] é preferível corrigir os problemas e 
garantir o emprego. 938  

 
 

As dificuldades sanadas em 1984, continuaram no decorrer dos anos e precisamos ficar 

atentos para esse lutador do campo que é utilizado como mão de obra barata e até escrava. Os jornais 

atuais têm relatado algumas mortes de bóias frias – de janeiro até outubro de 2007 – que já chegam a 

dezoito mortes por ataque cardíaco. Para o setor patronal é mera coincidência e o motivo da morte se 

refere a herança genética ou algum outro fator fisiológico. Para o setor dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais e da promotoria é a fadiga o motivo principal, pois o salário do bóia fria depende 

da sua produtividade e quanto mais se corta cana mais salário ele ganhará... ou não. 

 

 

                                                           
938 Relatório da Sub-Comissão Especial para exame da situação do setor sucroalcooleiro Brasileiro, p.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Vocês que fazem parte dessa massa,  
Que passa dos projetos do futuro, 
É duro tanto ter que caminhar, 
E dar muito mais do que receber”.  
(Zé Ramalho - Admirável gado novo) 

 

O papel do trabalhador do campo e sua perspectiva é tão importante, que faz parte do 

cotidiano social brasileiro e precisa ser constantemente debatido, pesquisado, aprofundado, para que 

os problemas possam um dia se esvaecer. Alguns apontamentos são necessários para que não 

cometamos o risco de defesa plena do ser bóia fria para sempre. Essa ocupação é real e concreta, 

mas a modernização tecnológica agrícola – a mecanização – se desenvolve como a sucessora dessa 

mão de obra, e por isso, é necessário também repensar o destino desses homens da terra. 

Como afirmamos no início do terceiro capitulo, um homem do campo é sempre filho da terra, e 

talvez, seja esse o caminho para muitos. De que maneira? Muitos pensariam na tão sonhada reforma 

agrária, mas infelizmente, ela se confunde entre uma política social séria com um meio de angariar 

votos e eleger políticos. 

  Uma possibilidade, dentro de uma análise histórica e geográfica, é encontrarmos caminhos 

com o parâmetro de Andrade (1994) no texto ―Formação territorial do Brasil: geopolítica e ecologia‖ que 

debate a potencialidade do Brasil, com dimensões continentais, mas que mais parece um arquipélago 

existente para um mercado exterior. 939 

 Desde as áureas épocas canavieiras coloniais, o Brasil sempre esteve pronto à prática da 

monocultura, do plantation, nas mãos de uma minoria latifundiária, que não tinha em sua vocação o 

real abastecimento e desenvolvimento econômico e social interno. 

 Em uma breve leitura sobre o tema desenvolvimento rural sustentável, encontramos algumas 

possibilidades de inserir o trabalhador volante em suas raízes culturais; o campo . É necessário que 

aprendamos a desenvolver métodos e práticas que não agridam o meio ambiente, que respeitem as 

diversidades sócio-culturais, como a indígena, que por tanto tempo trabalhou a terra sem prejudicá-la.  

 Até agora, os interesses nacionais foram massificados para economia externa, quando o 

caminho se encontra no regional, no local, nos núcleos familiares. O Brasil precisa deixar de ser 
                                                           
939 ANDRADE, M. C. de. Formação territorial do Brasil: geopolítica e ecologia. In O desafio ecológico: utopia e realidade. 
São Paulo: Ed. Hucitec, 1994. p. 13-34. 



 

 

 

 

somente fornecedor de força de trabalho aos países desenvolvidos e o governo precisa acreditar em 

suas potencialidades natas e em seu protagonista rural principal: o trabalhador. 

Hoje, paradoxalmente, temos de um lado uma política governamental com programas 

assistencialistas, como o fome zero, o bolsa escola, entre outros; e de outro lado, por esse mesmo 

governo, o incentivo às práticas de monoculturas (soja e cana-de-açúcar). A conseqüência é grave, o 

êxodo rural tende a aumentar cada vez mais, muitos tentam a sorte nas cidades e nas usinas, tendo 

assim um significativo aumento do trabalho informal, desumano e cruel. 

Existem pesquisas, métodos, estudos que demonstram a viabilidade de se desenvolver 

práticas agrícolas em grupos familiares, em núcleos ou comunas, possibilitando a fixação desse 

homem rural no campo, com condições de sustento, ganho e qualidade de vida, é a teoria – e prática – 

do desenvolvimento rural sustentável. 

Apesar da complexidade das teias de interesses agrícolas, é possível agradar aos países ricos, 

mas também desenvolver a auto-estima daqueles que fazem parte da história de todos nós, que vivem 

em meio a conflitos sócio-culturais nos grandes centros urbanos e o mais íntimo; a saudade de sua 

origem caipira. 

Paulo Bassani, em seu estudo feito com trabalhadores rurais no Paraná, relata as dificuldades, 

mas também as resistências desses que lutam a cada dia pela sobrevivência no campo, em núcleos 

familiares. Ele afirma: ―Essa vivência formaliza-se num espaço onde se constrói uma nova 

sociabilidade. [...] É a soma de um mundo heterogêneo que o estimula buscar unidade na diversidade, 

indo ao encontro do desconhecido‖. 940 

 Mesmo em dificuldades, sem incentivos, esses trabalhadores estão em busca de uma vida 

melhor, e nós, muitas vezes, pouco fazemos para fazer eco - e ações - em conjunto com as vozes 

desses marginalizados. Com a prática agrícola familiar há uma absorção da mão de obra local e 

oportunidades de geração de empregos rurais não-agrícolas nos agronegócios, em pequenas 

indústrias ou cooperativas. Nessa malha comercial, por conseqüência, o advento de transportes, 

escolas, comércio, prestação de serviços serão as conseqüências; é o gradativo crescimento do 

mercado interno, brasileiro, simples e igualitário. 

 A agricultura familiar desempenha um papel central, embora não único. Muito mais que 

promessas ou discursos, é necessário que os órgãos governamentais, em parcerias com instituições, 

passem a agir e apoiar projetos, com leis e incentivos fiscais para a melhoria de vida do brasileiro. 

 E se não fosse o trabalhador rural? Nada disso aconteceria. 

 

                                                           
940 BASSANI, P. Trabalhadores rurais: resistência e descoberta. Londrina: Eduel, 2006. p.131-167. 
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devem ser feitas por números, na entrelinha superior. 
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