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Abstract
This study examine patterns of production and labour in the frontier area of Araraquara and
São Carlos ( São Paulo) during the period between 1830 e1888.
A pesquisa privilegia uma área de fronteira do Oeste Paulista - região araraquarense e
sãocarlense – nos anos entre 1830 até 1888. Esse é o período da grande expansão cafeeira em
direção ao Oeste paulista. É também um momento em que, com a extinção do tráfico de
escravos em 1850, o problema de mão de obra vai ficar cada vez mais agudo. A historiografia
sobre o período focaliza, em geral, os mais importantes centros dinâmicos ligados à economia
agroexportadora. O estudo de regiões distantes e que durante longo tempo sustentaram uma
economia voltada para o mercado interno pode revelar aspectos relevantes para a discussão
desse período chamado de transição da escravidão ao trabalho livre e da formação do mercado
de trabalho livre no Brasil.
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Este texto apresenta alguns resultados parciais da pesquisa que está sendo desenvolvida como dissertação para a
obtenção de mestrado, sob a orientação da Prof. Dra. Maria Lúcia Lamounier, financiada pela FAPESP ( Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).
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Este texto focaliza as atividades econômicas desenvolvidas na região ressaltando a
importância da pecuária e a produção de gêneros alimentícios. A partir de meados do século, a
expansão cafeeira em direção ao oeste vai provocar transformações importantes no que diz
respeito à diversificação das atividades produtivas, à estrutura fundiária e às novas relações de
trabalho.2
No início da povoação de Araraquara, durante o século XVIII, ainda como “boca de
sertão”3, a população local desenvolveu lavouras, na época chamadas “plantas para o gasto” ,
criação de gado vaccum e cavallar. A partir de 1809, quando os registros de demarcações das
grandes sesmarias começaram a ser legalizados, ao lado das antigas culturas de milho, arroz,
feijão e mandioca, a economia criatória continuava em expansão. Já nessa época “a posição
de liderança assumida pelo grupo de criadores e lavradores era justificada pela soma de seus
bens, pela extensão de suas terras, pelo volume de seus rebanhos, pela capacidade de
arregimentar trabalhadores livres ou escravos”.4 Em São Carlos, então freguesia da Villa de
São Bento de Araraquara, as principais atividades econômicas constituíam igualmente a
criação de gado bovino, a plantação de milho, mandioca e algodão.5 Em 1837, os principais
produtos da região já apareciam nas estatísticas provinciais. Na ocasião a produção de milho
alcançou 61.131 alqueires; o feijão 3.654 alqueires e o arroz 1.375 alqueires, havia também
5.883 porcos e 2.667 burros.6
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A coleta de dados tem sido realizada nos acervos históricos de Araraquara e São Carlos, a partir de
fontes manuscritas e impressas. Entre as fontes, destacam-se Listas de Votantes, Termos de Multas,
Registro do Matadouro Municipal, Imposto Sobre o Café, Atas da Câmara Municipal, Livros de Fazenda
como livro caixa, conta corrente, diário, inventário, processos crimes, almanaques, jornais, relatos de
viajantes.
3
“Bocas de sertão” eram lugares distantes que serviram de parada aos viajantes e se tornaram
estratégicos. Araraquara e São Carlos surgiram como “bocas de sertão” por servirem aos viajantes que
rumavam para as minas de ouro em Cuiabá durante o século XVIII.
4
Corrêa, Anna Maria Martinez. História Social de Araraquara. Dissertação de Mestrado, USP, 1967.
pp.32 –33, 61.
5
Pinto, Ary. Álbum Comemorativo do Centenário da Ferrovia,1884-1984, São Carlos, p. 1. Acervo da
Biblioteca Municipal Amadeu Amaral, São Carlos.
6
França, Antônio. Álbum de Araraquara, 1915, s. edição. p.17.
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As fazendas araraquarenses foram denominadas de “fazendas mistas”, era comum a
pecuária dividir espaço com a produção de alimentos. A cana de açúcar era cultivada mas em
diminuta escala. Em 1852, informava a Câmara Municipal de Araraquara ao governo
provincial que as propriedades açucareiras eram pequenas, trabalhando nelas 2 ou 4 escravos
e mais pessoas da família do proprietário.
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Esta região com sua economia diversificada,

possuía uma dinâmica própria voltada exclusivamente para o mercado interno. A intensa
substituição das lavouras de subsistência e gêneros pelas plantações de café no Oeste Paulista,
contribuiu para a próspera produção de gêneros alimentícios na região de fronteira. Na zona
Campineira, em menos de 20 anos desaparecerem as plantações de cana e gêneros, que
haviam consistido a grande riqueza do passado, para dar lugar ao café.8 Essa prática de
substituição causou em meados do século uma alta excessiva dos preços dos alimentos,
obrigando os fazendeiros de café a importar os produtos de outras regiões9. Os araraquarenses
que mantinham contato com esses municípios, com certeza aproveitaram a oportunidade e
passaram a abastecer a região cafeeira.
A prosperidade da economia araraquarense pode ser notada através dos inventários e
dos investimentos. Na década de 1830, Maria Lapa de Souza possuía uma fortuna calculada
em 20:350$56010. Em 1840, o Comendador Joaquim Lourênço Corrêa comprou a sesmaria
do Lageado com duas mil reses, cinqüenta éguas, animais de custeio.

11

Em 1850, as

características “fazendas mistas” continuavam a prevalecer nos inventários de maior valor
suplantando os da década de 1840. É o caso de Francisca Paula de Morais onde seus bens

7

Dados fornecidos por Anna Corrêa. op. cit. p. 68.
Por toda a parte nas zonas cafeeiras, os fazendeiros reduziam as áreas dedicadas aos gêneros de primeira
necessidade, preferindo importá-los de outras regiões para poderem dedicar-se mais às plantações de
café. Viotti, Emília. Op.cit. p. 22.
9
Sobre a carestia de preços dos alimentos ver Soares, Sebastião Ferreira. Notas Estatísticas Sobre a
Produção Agrícola e Carestia dos Gêneros Alimentícios no Império de Brasil, 1860. IPEA, 1977, pp.132133.
10
Dados fornecidos por Corrêa. op.cit .p.75. Para se ter idéia da sua fortuna, com vinte contos de réis
daria para Maria Lapa comprar 20 fazendas médias.
11
Álbum de Araraquara, Acervo de Coleções Unesp, op.cit. p. 68.
8
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foram avaliados em 56:629$180; Luiz Caetano de Sampaio em 47:078$680 e Francisco de
Paula Rodrigues em 42:568$720.12 O desenvolvimento econômico da região e as evidências
de acumulação de bens proporcionados pela pecuária e pela produção e comercialização de
gêneros alimentícios revelam a clara articulação com o mercado interno
A expansão cafeeira, o investimento cafeeiro em maior escala, nesta região começou
tardiamente. A cautela excessiva dos agricultores em investir maciçamente o capital
acumulado em café ocorria devido ao preço do transporte até o porto de Santos. Os
fazendeiros da região resolveram plantar café somente depois da construção da estrada de
ferro que ligava Jundiaí a Campinas.
Em 1862, a Câmara Municipal de Araraquara informou ao presidente da Província que
foram plantados 200 mil pés de café.13 Nesta ocasião, o fazendeiro Antônio Carlos de Arruda
Botelho, o conhecido Conde do Pinhal, iniciou o plantio de café com 60 mil pés, em São
Carlos. Em 1870, São Carlos já contava com cinco milhões de cafeeiros.14 São Carlos, que
neste período já havia se desmembrado de Araraquara, rapidamente suplantou Araraquara em
produção e área plantada. Em 1878, São Carlos possuía 5.838.430 pés de café e foram
colhidos 336.338 arrobas. Araraquara, possuía 1.627.800 pés de café e no mesmo ano
produziu uma safra de 67.550 arrobas.15
A expansão cafeeira, exigia além de facilidades de transporte, terra e mão de obra. Os
fazendeiros da região ao investirem no café não abriram mão de suas antigas fontes de lucro;
o café passou a dividir espaço com a criação de animais e produção de gêneros alimentícios.
O cultivo do café provocou alterações na organização e estrutura da propriedade fundiária. A
contínua incorporação de novas terras redundou em situações em que os fazendeiros

12
13

Dados fornecidos por Corrêa. Op.cit. 33 e 72.
Dado fornecido por Corrêa. op. cit. p. 78.
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procuravam expandir suas lavouras em diferentes localidades.16 Em araraquara, por exemplo,
o fazendeiro Germano Xavier de Mendonça, possuía uma fazenda em Anhumas com 200
alqueires, outra de 800 alqueires no Ribeirão da Ponte Alta, outra de 300 alqueires na Posse
do Meio, outra de 400 alqueires na Monte Cristo, outra de 600 alqueires junto a Foz de
Anhumas,

outra de 100 alqueires nas Cruzes.17

Na região, devido a esse intenso

desmembramento das antigas sesmarias, as grandes fazendas eram poucas, predominavam as
pequenas e médias propriedades.
Analisando a Lista de Votantes de 1847 a 1864, de Araraquara, percebemos um
aumento significativo dos chamados “lavradores”. Parece ser justificável devido ao rápido
desmembramento das sesmarias em lotes. Pode-se verificar no quadro abaixo, que em 1847,
Araraquara possuía 176 lavradores e 1 fazendeiro. Em 1857, depois de uma década, já
contava com 563 lavradores e 1 fazendeiro. Em 1864, esse número pouco alterou, havia 424
lavradores continuando a aparecer apenas um fazendeiro18.
Quadro Geral da Lista de Votantes de 1847 a 1855 – Araraquara

Ano

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

Lavradores

176

236

304

214

298

283

357

387

373

Fazendeiros

3

0

3

1

0

2

5

1

3

Ano

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

Lavradores

469

563

373

313

387

384

395

405

424

Fazendeiros

0

1

0

10

2

0

5

0

1
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Madureira, Maria de Annunciação . A Diversificação das Atvidades Urbanas em São Carlos do Pinhal
Face a Cafeicultura 1860-1920. Dissertação Mestrado, Unesp, 1989, pp. 50-52.
15
França, Ary. Álbum de Araraquara. Op.cit. p. 49
16
Madureira, op.cit. p. 62
17
Anhumas, Cabaceiras, Cruzes foram antigas sesmarias da região que foram sendo desmembradas e
vendidas em partes. Dados fornecidos por Corrêa. Op.cit. p. 153.
18
. Alistamento de Votantes de 1847 a 1864, livro 479. Acervo Histórico da Casa da Cultura, Araraquara.
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Em Araraquara, depois da década de 1860, aumenta o número de transações com
propriedades com valor inferior a 5:000$000. João Batista Lacerda comprou na sesmaria do
Jacaré, de Serafim Passos, uma parte no valor de 600$000. De Ludovina Barbosa comprou
uma outra parte na mesma sesmaria por 600$000. Na mesma sesmaria comprou de Honória
Espírito Santo, uma outra parte no valor de 550$00019. Veja a amostra de transações com
imóveis rurais de 1870 a 189420:
Transações com Imóveis Rurais 1870-1894

___________________________________________________________________

Ano

até 1:000$

de 1:000$ a 5:000$ de 5:000$ até 20:000$

1870-74

22

52,3%

15

35,7%

4

9,5%

1875-79

52

59,7%

28

32,2%

7

8,1

1880-84

59

42,7%

47

37,6%

17

13,6%

1885-89

190

61,8%

77

25,0%

32

10,4%

1890-94

829

58,3%

322

22,6%

154

10,8%

________________________________________________________
Em São Carlos predominavam as pequenas e médias propriedades cafeeiras. Das 319
propriedades cafeeiras apenas 19 possuíam mais de 500 alqueires de terra. 46 possuíam até 10
alqueires; 61 possuíam de 10 a 25 alqueires; 59 possuíam de 25 a 50 alqueires; 56 possuíam
de 50 a 100 alqueires; 61 possuíam de 100 a 250 e 17 possuíam de 250 a 500 alqueires .21 As
pequenas e médias propriedades rurais predominavam e produziam café contribuindo para o
montante da produção da região araraquarense e sãocarlense.

19
20
21

Registro de Imóveis, 1869; dados fornecidos por Corrêa, op.cit. p. 154.
Dados Fornecidos por Corrêa, op.cit. p. 284.
Madureira, op.cit. p.68
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Anna Corrêa afirma que desde agregados, escravos e camaradas constituíam a mão de
obra na época na região araraquarense. Em 1811 havia 12 escravos e 17 agregados. Em 1818
havia 54 escravos e 100 agregados. Até 1850 o número de escravos era reduzido, para um
total de 438 inventários, apenas 208 registraram escravos, em números de 1.176, o que dá
uma média de 5 a 6 escravos por inventário. A autora afirma que os fazendeiros da região
sempre tiveram facilidades em arregimentar trabalhadores livre nacionais.22

No mesmo

sentido Madureira afirma que a mão de obra nacional, caboclos, agregados e antigos posseiros
foram preferidos para o início da expansão cafeeira em São Carlos23. Alfredo Ellis Jr., assim
se refere aos caboclos na abertura da Fazenda Santa Eudóxia, em São Carlos : “... ao lado, ou
antes vanguardeando esse comboio de escravos, viam-se uma centena de caboclos de Itú,
Sorocaba, Una, Itapetininga, Tapema, Parnaíba, Aracariguam, Santo Amaro, Guarulhos, etc...
Eram esses caboclos que derrubavam a mata virgem, limpavam os cerrados e plantavam as
mudas de café...”24
No que diz respeito à questão da mão de obra, a análise parcial dos dados revela que
os fazendeiros araraquarenses e sãocarlenses contaram com diversos tipos de trabalhadores:
nacionais, escravos, libertos e imigrantes. Para o exame das distintas relações estabelecidas
entre fazendeiros e trabalhadores, dois livros de contas de fazenda pertencentes ao acervo da
região, têm sido de grande valia. O Livro de Contas do Dr. Antônio Joaquim Carvalho,
fazendeiro araraquarense, data de 1883 a 1888. Nele estão anotados diversos empregados, os
dias trabalhados e as faltas, o pagamento de salários, as dívidas e o consumo de produtos da
fazenda. Existem anotações referentes à colheita de café e milho, assim como o número dos
novos pés de café plantados.

O Livro de Contas do Dr. Antônio Moreira de Barros,

fazendeiro sãocarlense, data de 1877 a 1878. Neste, as anotações referem-se ao pagamento de

22
23

Corrêa.op.cit. pp.35 e 68.
Madureira, op.cit. pp. 52 e 53.
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alqueires de café colhido por cada “colhedor de café”, o preço da colheita feita por seus
inúmeros escravos, e o pagamento a escravos por trabalhos “extras”. O Dr. Barros possuía
um outro livro de fazenda, esse foi denominado de “Inventário”, onde são listados todos os
bens materias da fazenda, inclusive os valores de cada escravo.
O exame das anotações do Livro de Contas da fazenda do Dr. Antônio Joaquim de
Carvalho de Araraquara, revela que era contratação de homens livres. Não havia um contrato
formal com cláusulas estipuladas, mas as anotações esparsas no livro revelam aspectos
importantes das relações entre os fazendeiros e trabalhadores. O Dr. Carvalho anotava os
débitos e créditos nas páginas do Livro Fazenda da seguinte forma:

ele denominava de

“Contas” a página onde eram anotados os débitos do empregado ao adquirir produtos da
própria fazenda, ou adiantamentos do salário. A outra página, ele denominava de “Folha”,
anotava regularmente os dias trabalhados e as chamadas “falhas” do empregado ao serviço.
Por exemplo:
Conta do Salvador Mariano
Entrou em meu serviço a 26 de abril de 1884 a 3$000 por dia . Saldo a meu favor até esta
data 57$800. Um maço de fósforo $400.Um alqueire de feijão 3$000. Um capado a 6 de
julho28$000. Meio alqueire de café 1$000. Meio alqueire de feijão 2$500. De aqui a 14
junho 4$500. De aqui a 16 de junho 5$000. De aqui até 20 de julho 20$000. De aqui a 27 de
julho 10$000. De aqui a 15 agosto 15$000.Um capado a 24 de agosto 5$000. De aqui a 31
de agosto10$000. Parte da máquina de costura 6$000. Assucar 2 @ 12$000. 1 leitoa 3$000.
Uma conja de sal 4$000. Meio alqueire de café 1$000.1 capado 20$000.

24

Ellis Jr. Alfredo. Tenente Coronel Francisco da Cunha Bueno: Pioneira da Agricultura no Oeste
Paulista. São Paulo, s.ed.1960, pp253/254.
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Folha do Salvador Mariano
Abril de 1884. Falhou em abril a 2, 8, 29 . Em maio a 16, 17 falhou 2. Em junho falhou 2 dias
e meio a 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23. Em julho a 1 a 19 meio dias, 22, 29, 30, 31. Em agosto
a 1 e 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30 meio dia.25
As anotações do dia a dia da fazenda revela um universo das relações. A fazenda
empregava mão de obra livre nacional, especialmente no período de janeiro a setembro, o que
coincide com a plantação de novas mudas e colheita de café. Percebe-se que havia uma
enorme flexibilidade no que diz respeito aos dias de trabalho. Como era de se esperar os
denominados “empreiteiros” tinham o total controle sobre o tempo que desejavam trabalhar.
Em 1883, o empreiteiro Felipe de Arruda trabalhava para o fazendeiro pelo salário de
2$000 por dia. Continuou trabalhando na fazenda os anos seguintes, 1884 e 1885. Salvador
Mariano foi contratado como empregado em 1884 a 3$000 por dia. José Pinto Fernandes,
contratado com o empregado para trabalhar por meio dia. Manoel Antônio foi empregado de
1883 até 1885, etc. O único empregado que recebe a denominação de “colono” é Joaquim
Firmino, e o único que recebe a denominação de agregado é Francisco Peres . 26
A irregularidade dos trabalhadores também é evidente. Em algumas “Folhas” o
trabalhador ficava mais de três dias ausentes. É o caso do empreiteiro Felipe de Arruda que
trabalhou em Fevereiro dia 4, meio dia, voltou apenas dia 7, depois dia 19 e no dia 20 só
trabalhou meio dia. No final o Dr. Carvalho anotou que o empreiteiro retirou-se de seu
serviço em setembro de 1884 devendo-lhe 28$000 e que até o final de agosto

havia

trabalhado 95,5 dias e “falhado” 60 dias. Esse não é único caso. José Pinto Fernandes,
empregado, chegou a “falhar” 120 dias entre 1 de janeiro de 1884 a 12 de setembro de 1885.

25

Dados retirados do Livro de Contas da fazenda do Dr. Antônio Joaquim de Carvalho. Manuscrito,
Livro n.254. Acervo Histórico da Casa da Cultura Luiz Antônio Martinez Corrêa, Araraquara.
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Os salários variavam pouco. Geralmente pagava-se 1$600 ou 2$000 e até 3$000 por
dia. O valor era previamente acertado entre empregado e empregador. Nas anotações
denominadas como “Conta” aparecem os salários e “vales” ou seja, dinheiro que o fazendeiro
adiantava aos seus empregados. Os gêneros que os trabalhadores consumiam da própria
fazenda tais como toucinho, capados, leitoas, açucar, até mesmo o café, eram descontados de
seu salário. Por outro lado, as “Contas” revelam que havia interesse do próprio Dr. Carvalho
de proporcionar ao empregado e a sua família algum tipo de ajuda, por exemplo, a máquina
de costura vendida ao empregado, e quitada em inúmeras prestações. Nesta época uma
máquina de costura era de enorme valia, não custava barato, mas podia contribuir para
aumentar a renda da família .
As anotações sobre os empregados não eram uniformes nem regulares. Os tópicos
também variavam de empregado para empregado. Por exemplo, os empregados Salvador
Mariano e José Pinto Fernandes que ficaram anos trabalhando na fazenda possuíam as duas
folhas de controle a de “Conta e a “Folha”. A “Conta”, incluía o dinheiro e salário que
recebiam, assim como gastos com alimentação, vestimenta, material de trabalho e gastos na
Villa de Araraquara. Já o Sr. Manoel Antônio, por exemplo, possuía apenas “Contas” onde
as anotações não eram sistemáticas e não possuía a “Folha” onde constatava os dias de
trabalho e as “falhas”.
O empregado Pedro Brasilio, em março de 1884, solicitou um adiantamento de
70$000 réis. Um mês depois, pagou o Dr. Carvalho não em dinheiro, ou com serviços, mas
em telhas : “Deu-me Pedro Brasilio do que tirou em março de 1884 para pagar-me em telhas
70$000.”27 Percebe-se que havia um tratamento diferenciado entre os empregados, entre
aqueles que pressupunham um nível de relação pessoal, de confiança e de troca.

26
27

Dados retirados do Livro Fazenda, op.cit.
Dados retirados do Livro Fazenda, op.cit.
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Aparentemente, o Dr. Carvalho mostrava-se ser um homem confiável aos olhos de seus
empregados, pois estes deixavam suas economias guardadas com ele, demonstrando uma
aproximidade de compadres. É o caso do empregado José Pinto Fernandes que deixou a
quantia de 314$800 réis : “ Do que deu-me para guardar 314$800.”28
Em janeiro de 1888, o Dr. Carvalho passou a contratar negros libertos da região.
Jacinto Liberto, Benedito Liberto, Frederico Liberto. Isabel Liberta foi contratada a 14 de
janeiro de 1888 para serviços de copeira, com salário semanal de 15$000. Ao todo o Dr.
Carvalho contratou mais 12 libertos a partir de janeiro de 1888 antes da abolição da
escravidão.

29

Os ex-cativos eram engajados nas fazendas tendo salários iguais aos demais,

chegando até 2$000 réis por dia. Contudo, para os libertos o fazendeiro não anotava os dias de
trabalho e as falhas. Indicava em uma única folha apenas os gastos, os pagamentos de salários
por colheita e o mês corrido de trabalho. Isso talvez revele uma outra face das relações com
os libertos que não possuíam a liberdade de escolher os dias ou os meio dia que iriam
trabalhar. Veja como foram anotado as contas de José Preto Liberto:
José Preto –Liberto – 1888 - Recebeu a conta a 22 de janeiro 1$000. A 28 de janeiro 5$000.
Sapatos 3$320. A 7 de abril, fazendas 30$000. A 22 de abril despesas com casamento
10$000. Recebeu saldo este de Dario 3$000. Recebeu junho (2$000) 20$000. Recebeu conta
de julho 20$000. Recebeu seu salário de agosto a 2 réis o alqueire 17$000. Recebeu pela
colheita de café a 4 réis 5$000. Recebeu a 10 de setembro até aqui 35$000.Toucinho, 4 kilos
de assucar, 1 garrafa de querozene 4$500. A 1 réis por animal para ir a Villa 1$000. 1
capado a 12 réis 25$000. Deu conta a 3 r carpiu 828 pés de café 9$936. A 21r terço de feijão
5$000. A 26r meia arroba de toucinho 4$500.30

28

. Dados retirados do Livro Fazenda, op. cit.
Dados retirados do Livro de Fazenda, op.cit.
30
Dados retirados do Livro Fazenda, op.cit.
29
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José Preto, o liberto, entrou em janeiro e adquiriu dívidas com adiantamentos,
vestimentas e com o com casamento. Apenas em junho começa a receber mensalmente seu
salário regular.
É interessante reparar que no momento em que esses libertos eram engajados na
fazenda os primeiros adiantamentos pedidos ao Dr. Carvalho eram para comprar sapatos. O
ponto é significativo pois como a nudez dos pés era a condição de escravo os libertos se
apressavam em mostrar sua nova condição. Em 28 de Janeiro de 1888, o liberto José Preto
recebeu a quantia de 3$320 réis para comprar sapatos. A Liberta Josefa em 25 de Janeiro de
1888 recebeu uma máquina de costura no valor de 26$000 e recebeu 1$500 para comprar um
par de chinelas. A contratação de mulheres escravas libertas na fazenda, é intrigante. Veja o
caso da Liberta Leonarda, mesmo doente o Dr. Carvalho a contratou para lavar roupas a
8$000 por semana, recebeu 1 garrafa de querosene por 5$000, uma peça de algodão por
2$800, um cobertor por 3$500. Falhou o mês de Abril por doença. 31
Outro livro que essa pesquisa está privilegiando é o Livro da Fazenda Quilombo.
Diferentemente da fazenda do Dr. Carvalho, a Fazenda Quilombo do Dr. Antônio Moreira de
Barros situada na região de São Carlos, possuía muitos escravos e escravas. Ao todo,
somavam 121 cativos e bastante trabalhadores livres. O Livro revela que a Fazenda Quilombo
era bem maior que a do Dr. Carvalho, primeiro pelo número de empregados e escravos, e
segundo, pela quantidade de grãos colhidos. Era o administrador do Dr. Barros que fazia as
anotações referentes aos trabalhos da fazenda. No período de 1877 a 1878, por exemplo, só
aparecem anotações dos colhedores de café. Os empreiteiros, camarada, ferreiros, pedreiros,
não têm registros.32 Para citar alguns registros de colhedores de café:

31

Dados retirados do Livro Fazenda, op.cit.
Livro Conta Corrente da Fazenda Quilombo de 1877 a 1878, manuscrito, caixa 180, Unidade Especial
de Informação e Memória da UFUSCAR.
32
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1877 – Benedito Hilário – colhedor de Café - Abril 24 e ¾ que colheu a $500

11$375.

Abril 27 um capado 1$100. Abril 27 dinheiro que pediu 1$000.
1877- Joaquim Ignacio – Colhedor de Café – Abril 24 alqueires que colheu 12$000. Abril
14 alqueires que colheu 7$000. Abril 7 alqueires que deu hoje 3$500.33
A colheita de café da fazenda Quilombo era feita por escravos. Foram anotados apenas
os valores referentes à colheitas, não o números de alqueires colhidos. Por exemplo, em julho
de 1877 o escravo Caetano colheu café no montante de $700, a escrava Maria 1$700, Rafazel
velho 1$400. Os escravos tinham folha de “débito e crédito”, referentes ao recebimento em
dinheiro que eles conseguiam através do café a mais que colhiam. O escravo Benedito, em
1877, tinha um débito de 2$260. Recebeu três gratificações no total de 2$860, ficando com
saldo positivo de $600. O escravo José Pequeno tinha um débito de 1$860, colheu 4 alqueires
a 360 recebeu 1$440, e ainda ficou devendo um restante. 34
Também vendiam para o dono da fazenda o fruto dos seus trabalhos com produção de
milho e feijão: “o escravo Luís Caetano recebeu em 1877, 60$000 réis por 30 cargas de
milho, mais 16$000 por 30 litros de feijão”35. Na Fazenda Quilombo os laços da servidão
aparentam não ser tão estreitos. Os escravos conseguiam ter seu próprio pecúlio produzindo
gêneros alimentícios ou colhendo café em tempo “extra”. O número de mulheres escravas que
ocupavam da colheita de café na fazenda é significativo36. Esses escravos e escravas, no
Livro de Inventário da Fazenda Quilombo, são citados como patrimônio, um bem e seu preço
nominal. Os escravos possuem somente o primeiro nome, não têm sobrenome. Alguns
possuíam apelidos no lugar do sobrenome, é o caso dos escravos José pequeno, Francisco
carioca, Chico moleque, Manoel cabra. Os preços dos escravos variavam , mas como era

33
34
35

Dados retirados do Livro Conta Corrente da Fazenda Quilombo, op.cit.
Dados retirados do Livro Conta Corrente da Fazenda Quilombo, op.cit.
Livro Conta Corrente da Fazenda Quilombo, op.cit.
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previsível o preços dos escravos era bem superior ao das escravas. Rita e Liberata, ambas
valiam apenas 50$000, Mariazinha valia 800$000, Chiquinha 1:000$000, Isabel velha,
300$000, Beneditinha, 300$000, Benedita Maria 1:400$000, é o maior valor que as escravas
alcançavam. Os preços dos escravos varaiavam: Manuel cabra valia 2:000$000, Joãozinho,
2:400$000, Jacob 2:200$000, Guilherme, 2:300$000, Francisco carioca e Chico moleque,
ambos valiam 400$000. São alguns exemplos.

37

Os fazendeiros de Araraquara e São Carlos não adotaram maciçamente os braços
estrangeiros para suas lavouras pelo menos até a construção da estrada de ferro em 1885. O
número de imigrantes para a região passou a ser significativo ao final do século. Em 1886,
quando foram engajados 166 imigrantes em Araraquara, e 501 em São Carlos, o governo
paulista já subvencionava as passagens dos imigrantes para as fazendas cafeeiras desde 1884.
Na província como um todo entraram 9.127 estrangeiros. Em 1887, em Araraquara chegaram
apenas 242 imigrantes, em São Carlos 926. Nesta época entraram na província um total de
28.296.38 A mão de obra nacional continuava a desempenhar um papel importante. Em 1890,
o fazendeiro Dr. Carvalho, mandou vir do norte 130 famílias de nacionais pagando todas as
despesas de viagens.39
O Dr. Carvalho contratava homens livres nacionais e libertos para sua fazenda de café.
O Dr. Barros possuía um plantel significativo de escravos e escravas, e empregava mão de
obra livre nacional. Na Fazenda quilombo não há indícios que os colhedores de café fossem
europeus.

36

Dados retirados do Livro Inventário da Fazenda Quilombo, São Carlos, manuscrito, caixa 180,
Unidade Especial Informação e Memória da Ufuscar, São Carlos.
37
Dados retirados do Livro Inventário da Fazenda Quilombo, op.cit.
38
Imigrantes saídos das Hospedaria com destino a região de Araraquara e São Carlos, 1886-1900. Fonte:
APESP ( Arquivo Público do Estado de São Paulo)
39
Dado fornecido por Corrêa, op.cit. p. 156.
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A análise desses livros de fazenda tem contribuído para entendermos as relações que
iam se constituindo ao longo do processo da transição da escravidão ao trabalho livre . Os
dados revelam que a transição não pode ser considerada um processo linear, ou, vista apenas
pela ótica da imigração em massa de braços europeus. Em 1884, já haviam ingressado na
província de São Paulo levas significativas de imigrantes. O fim iminente da escravidão já
tinha incentivado várias experiências com a parceria e a locação de serviços e o sistema de
colonato se difundia pelas fazendas de café. Contudo os fazendeiros Antônio Joaquim de
Carvalho e Antônio Moreira de Barros não adotaram nenhuma dessas alternativas em
especial. Mas privilegiando diversos tipos de trabalhadores nacionais, livres e escravos
adotaram os mais diversos modos de pagamento e se relacionaram com trabalhadores de
diversos modos em função da tarefa a ser realizada. São essas diferenças, particularidades que
levantam questionamentos sobres os problemas de análise e entendimento que causam as
generalizações sobres este período.
Essa análise parcial dos dados indica que os fazendeiros araraquarenses e sãocarlenses
escreveram a historia da era do café de modo incomum vivenciando a expansão tardia do café
e buscando alternativas para o problema de mão de obra.
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