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Mais isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

[...] é o Severino 

da Maria do Zacarias, 

lá da serra da Costela, 

limites da Paraíba. 

Mas isso ainda diz pouco: 

se ao menos mais cinco havia 

com nome de Severino 

filhos de tantas Marias 

mulheres de outros tantos, 

já finados, Zacarias, 

vivendo na mesma serra 

magra e ossuda em que eu vivia. 

  

João Cabral de Melo Neto 

As pessoas a quem dedico este trabalho nasceram entre os anos de 1924-1946, no 

povoado de Feijão, em Bom Jardim, no Agreste Setentrional de Pernambuco, “limites da 

Paraíba”. Morando na “sesmaria” do “coronel” Olavo, plantavam para subsistência: feijão, 

arroz, milho, mandioca e batata; comercializando o pequeno excedente. No mapa, o povoado 

de Feijão, na parte inferior a Escola Mínima Rural Feijão, onde minha mãe cursou o antigo 

Primário.  
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Resumo 

A dissertação aborda a multidão de trabalhadores subalternos empregados nas obras de 

construção e no início da operação da primeira ferrovia de São Paulo, a São Paulo Railway, 

ligando o porto de Santos a Jundiaí, no período de 1860-1872. Essa multidão era formada por 

trabalhadores escravos e livres, brasileiros e imigrantes. Empreendimento resultante do 

desenvolvimento do capitalismo no século XIX, quando de sua implantação no Brasil ainda 

escravista, ocorreu uma simbiose entre escravidão e ferrovia, o que coloca em discussão o 

papel desta na transição do trabalho escravo para o livre. No período de construção da SPR, a 

presença de escravos nos canteiros de obras foi uma constante, apesar de a legislação proibir 

esse emprego. O contexto de construção da SPR também foi marcado pela Guerra do Paraguai 

(1864-1870), fato que ocasionou o recrutamento de trabalhadores brasileiros empregados nas 

obras, apesar da isenção que eles possuíam para o Exército e Guarda Nacional. Os operários 

brasileiros juntamente com os portugueses compunham a maior parte da força de trabalho 

presente nas obras. Muitos conflitos envolvendo os trabalhadores e outros agentes de diversas 

nacionalidades ocorreram. Entretanto, os principais conflitos foram entre os brasileiros e os 

portugueses. Se em certos momentos, como aqueles de reivindicações de pagamentos 

atrasados, os operários se uniram em defesa de seus interesses, em outros momentos, as 

divisões, relacionadas principalmente a questões de nacionalidade acabou dificultando um 

processo de formação de identidade de classe entre esses trabalhadores, ao menos durante a 

fase de construção da estrada de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The dissertation addresses the crowd of subaltern workers employed in construction and the 

early operation of the first railway in São Paulo, São Paulo Railway, which linked the port of 

Santos to Jundiaí, from 1860-1872. This crowd was made up of slaves and free workers, 

Brazilians and immigrants. The resulting achievement of the development of capitalism in the 

nineteenth century, with its implementation in Brazil still slave, was a symbiosis between 

slavery and railroad, what to put in discussion the paper is in the transition from slave to free. 

During the period of construction of the SPR, the presence of slaves in the construction sites 

was a constant, despite legislation prohibiting this employment. The context of the 

construction of the SPR was also marked by the Paraguayan War (1864-1870), an event that 

led to the recruitment of Brazilian workers employed in the works, despite the exemption they 

had for the Army and National Guard. Brazilian workers with the Portuguese made up the 

majority of the workforce in the works. Many conflicts involving workers and other staff of 

different nationalities took place. However, the main conflict was between the Brazilians and 

the Portuguese. At certain times, such claims as that of late payments, led the workers to come 

together in defense of their interests, at other times, divisions, mainly related to nationality 

issues just hindered the process of class identity formation among these workers, at least 

during the phase of construction of the railway. 
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Introdução 

 

Como podemos negar admiração por estas tropas de choque da industrialização que 

construíram tudo isso, aos exércitos de camponeses frequentemente organizados de 

forma cooperativa que, com pá e picareta moveram terra e pedras numa quantidade 

inimaginável, aos capatazes profissionais ingleses e irlandeses que construíram 

linhas longe de seus países, aos maquinistas e mecânicos de Newcastle ou Bolton 

que partiram para longe para construir as novas linhas de ferro da Argentina ou 

Nova Gales do Sul? Como podemos não nos emocionar com os exércitos de coolies 

que deixaram seus ossos ao longo de cada milha de trilhos? [...] a maravilha da 

primeira máquina a vapor, um maciço dragão de ferro, a própria força do mundo 

industrial irresistível e inspiradora, fazendo seu caminho onde nada previamente 

havia passado, exceto mulas e carroças.1 

No trecho acima Hobsbawm aborda a presença dos trabalhadores nas obras de 

construções e empreendimentos, entre esses as ferrovias, levado a cabo no processo de 

expansão da Revolução Industrial e do capitalismo. No caso do Brasil, as ferrovias foram 

implantadas numa economia agroexportadora ancorada no braço escravo. Particularmente, no 

complexo cafeeiro paulista, em dualidade apontada por Wilma Peres Costa, à ferrovia, no 

primeiro momento, fortaleceu a economia escravista, na medida em que barateou o frete do 

transporte do café até o porto de Santos, feito até então por tropas de mula, aumentando a 

rentabilidade do sistema, e também porque liberou uma quantidade enorme de escravos 

ocupados nesse serviço. Em contraposição, a ferrovia também enfraqueceu a economia 

escravista, na medida em que estabeleceu um novo ramo de atividade em que o trabalho livre 

conheceu um maior desenvolvimento. Entretanto, durante a fase de construção das linhas, 

essa expansão do trabalho livre não esteve dissociada do trabalho escravo e dos diversos 

matizes entre ambos. Ou seja, se a introdução das vias férreas ampliou as possibilidades de 

empregabilidade do trabalhador livre, que vinha paulatinamente se ampliando na segunda 

metade do século XIX dentro da economia escravista cafeeira paulista, as outras formas de 

trabalho do período não estavam intrinsecamente apartadas desse mundo de trabalho. No caso 

da construção da primeira estrada de ferro paulista, a São Paulo Railway (SPR), brasileiros e 

imigrantes pobres, libertos, africanos livres e escravos eram parte constituinte da multidão de 

trabalhadores subalternos presente nos canteiros de obras da construção da linha. A 

historiografia sobre as ferrovias paulistas das décadas de 1970-1980 tendeu a considerar o 

emprego de cativos na construção das vias férreas como um acontecimento eventual.2 Esse 

                                                           
1 HOBSBAWM. Eric. A Era do Capital, 1848-1875. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1979, p. 70. 
2 COSTA. Wilma Peres. Ferrovias e Trabalho Assalariado em São Paulo. Dissertação de Mestrado. Campinas: 

IFCH-Unicamp. 1976; SEGNINI. Liliana R. Petrilli. Ferrovias e Ferroviários: uma contribuição para a análise 

do poder disciplinar na empresa. São Paulo: Cortez. 1982; CECHIN. José. A Construção e Operação das 
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trabalho procurará demonstrar, pela análise dos diversos segmentos de trabalhadores 

subalternos, que durante a construção e início da operação da SPR, enquanto técnica, esse 

empreendimento capitalista implantado em solo brasileiro não foi necessariamente 

incompatível com a escravidão.3  

Ao utilizar o termo “trabalhadores subalternos” estou me reportando ao conceito 

empregado por Marcel van der Linden, historiador que defende uma história global da classe 

trabalhadora:  

[...] na sociedade capitalista, as fronteiras entre trabalhadores assalariados ‘livres’ e 

outros tipos de trabalhadores subalternos são na verdade, vagas e finamente 

graduadas. Em primeiro, existem amplas e complexas ‘áreas cinzentas’, repletas de 

graus intermediários entre trabalhadores assalariados ‘livres’, escravos, 

trabalhadores autônomos e lumpemproletários. Em segundo lugar, a quase totalidade 

dos trabalhadores subalternos pertence a famílias que praticam diversos modos de 

trabalho. Em terceiro lugar, os trabalhadores subalternos, individualmente, também 

podem acumular diferentes formas de trabalho, tanto sincrônica quanto 

diacronicamente. E, por fim, a distinção entre os diferentes tipos de trabalhadores 

subalternos não é nítida. [...] existe na sociedade capitalista uma grande classe de 

pessoas cuja força de trabalho é mercantilizada de muitas formas diferentes. É por 

essa razão que me refiro a essa classe como um todo como trabalhadores 

subalternos. Eles formam um grupo variegado, que inclui escravos, meeiros, 

pequenos artesãos e assalariados. É a dinâmica histórica dessa ‘multidão’ que, a meu 

ver, os historiadores do trabalho deveriam entender [...]. Todo portador ou 

portadora de força de trabalho cuja força de trabalho é vendida (ou alugada) a 

outra pessoa em condições de compulsão econômica ou não econômica pertence à 

classe dos trabalhadores subalternos, independentemente de o portador ou 

portadora da força de trabalho vender ou alugar ele mesmo sua força de trabalho, e 

independentemente de o portador ou portadora possuir meios de produção. Cada 

elemento dessa definição provisória exige reflexão. Essa demarcação, entretanto, 

indica que a base de classe comum a todos os trabalhadores subalternos é a 

mercantilização coagida de sua força de trabalho.4 

O conceito de trabalhadores subalternos de Linden pode ser bastante útil para se 

analisar trabalhadores do universo de construção ferroviária do século XIX brasileiro, já que 

entre essa “multidão” existiam amplas “áreas cinzentas” formada por um “grupo variegado” 

de nacionais e imigrantes, livres e escravos trabalhando por contratos de empreitadas, como 

jornaleiros, alugados etc. Esse grupo variegado de trabalhadores e a relação entre trabalho 

                                                                                                                                                                                     
Ferrovias no Brasil do Século XIX. Dissertação de Mestrado. Campinas: IFCH-Unicamp. 1978; SAES. Flávio 

Azevedo Marques de. As Ferrovias de São Paulo, 1870-1940. São Paulo: Hucitec. 1981.  
3 Para uma crítica da suposta incompatibilidade entre escravidão e tecnologia: SCOTT. Rebecca J. Emancipação 

Escrava em Cuba: a transição para o trabalho livre, 1860-1899. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Campinas: ed. 

Unicamp. 1991.  
4 LINDEN. Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: 

Ed. Unicamp 2013, p. 40, 41 (grifos originais). 
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escravo e trabalho livre, escravidão e liberdade no Brasil oitocentista, a partir da década de 

1990, vêm sendo objetos de vários estudos de diferentes enfoques teórico-metodologicos.5  

 Em sua dissertação, um dos estudos pioneiros sobre as ferrovias paulistas, Wilma 

Costa havia notado que poucos eram “os trabalhos que reservaram atenção especial à mão de 

obra empregada nas ferrovias e à investigação da origem dessa mão de obra, informações 

fundamentais para um estudo da gênese do proletariado urbano em São Paulo”.6 Passados 

quatro décadas dessa observação, apesar dos muitos estudos surgidos sobre a força de 

trabalho empregada na operação das ferrovias, os ferroviários, poucos ainda são os que tratam 

                                                           
5 LARA. Silvia Hunold. Escravidão, Cidadania e História do Trabalho no Brasil. Projeto História. São Paulo, n. 

16, jan-jun 1998, p. 25-38; MATTOS. Marcelo Badaró. Escravizados e Livres: experiências comuns na 

formação da classe trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto. 2008; FLORENTINO. Manolo. Tráfico, 

Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005; 

CHALHOUB. Sidney. Costumes Senhoriais: escravização ilegal e precarização da liberdade no Brasil Império, 

in: AZEVEDO. Elciene et al. (org). Trabalhadores na Cidade. Campinas: ed. Unicamp. 2009; CHALHOUB. 

Sidney. A Força da Escravidão: ilegalidade e costumes no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das 

Letras. 2012; SOUZA. Robério Santos. “Se eles são livres ou escravos”: escravidão e trabalho livre nos 

canteiros da Estrada de Ferro de São Francisco. Bahia, 1858-1863. Tese de Doutorado. Campinas: IFCH-

Unicamp. 2013; LIMA. Henrique Espada. Sob o Domínio da Precariedade: escravidão e os significados da 

liberdade de trabalho no século XIX. Topoi, v. 6, n. 11, jul-dez 2005, p. 289-326. SAMPAIO. Gabriela dos Reis 

et al. (org). Barganhas e Querelas da Escravidão: tráfico, alforria e liberdade, séculos XVIII-XIX. Salvador: 

Edufba. 2014.   
6 COSTA, op. cit., p. 150. Vários estudos destacaram a importância da categoria dos ferroviários na formação do 

movimento operário e nas greves ocorridas em várias partes do Brasil, durante a Primeira República. Entre eles: 

LEME. Dulce Maria Pompeo de Camargo. “Hoje Há Ensaio” (a greve dos ferroviários da Cia Paulista – 1906). 

Dissertação de Mestrado. Campinas: IFCH-Unicamp. 1984; FRACCARO. Glaucia Cristina Candian. 

Morigerados e Revoltados: trabalho e organização de ferroviários da Central do Brasil e da Leopoldina (1889-

1920). Dissertação de Mestrado. Campinas: IFCH-Unicamp. 2008; SOUZA. Robério Santos. Experiências de 

Trabalhadores nos Caminhos de Ferro da Bahia: trabalho, solidariedade e conflitos (1892-1909). Dissertação 

de Mestrado. Campinas: IFCH-Unicamp. 2007. Mike Savage chamando a atenção para a importância do espaço 

geográfico e das redes de sociabilidade na formação da classe operária, destaca que na Inglaterra os ferroviários, 

via de regra, se constituíam “no bastião do movimento operário em áreas onde a sindicalização nas indústrias era 

fraca”. SAVAGE. Mike. Classe e História do Trabalho, in: BATALHA. Cláudio M. et al. (org). Culturas de 

Classe: identidade e diversidade na formação do operariado. Campinas: ed. Unicamp. 2004, p. 41, 42. Em outro 

texto o autor aborda o difícil processo de sindicalização dos ferroviários ingleses: “Por grande parte do período 

(vitoriano, 1837-1901) até meados de 1880, os ferroviários tiveram dificuldade para estabelecer sindicatos, 

principalmente devido à hostilidade das companhias de trens em relação à ideia de negociação coletiva e 

representação sindical. A primeira grande onda de sindicalização em estradas de ferro ocorreu ao longo do 

crescimento do ‘novo sindicalismo’ do fim dos anos 1880. Os níveis de sindicalização estabilizaram-se nos anos 

1890 antes de se elevaram novamente no começo do século XX, e a agitação industrial nas estradas de ferro nos 

anos antes da guerra forçou os empregadores a conceder o direito sindical à negociação coletiva em 1909. Em 

apenas uns poucos anos, as estradas de ferro deixaram de ser reconhecidamente ‘vitorianas’ em suas relações de 

trabalho, insistindo em seu direito exclusivo para tratar com seus trabalhadores, para serem arquétipos dos novos 

empregadores burocráticos que operavam procedimentos de negociação coletiva. Os próprios trabalhadores em 

estradas de ferro tornaram-se bastiões do movimento operário, desempenhando um papel central na política 

nacional e local do Partido Trabalhista, frequentemente fornecendo a espinha dorsal das organizações do partido 

naquelas áreas carentes de indústrias sindicalizadas e tradições trabalhistas”. SAVAGE. Mike. Espaço, redes e 

formação de classe. Revista Mundos do Trabalho, v. 3, n. 5, jan-jun de 2011, p. 6-33. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2011v3n5p6/19217. Acesso em: 

23/11/2016. Enquanto em fins da década de 1880, na Inglaterra estava ocorrendo a “grande onda de 

sindicalização” dos ferroviários, no Brasil estava se iniciando o processo de formação da classe ferroviária, 

através dos movimentos grevistas reivindicatórios.          

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2011v3n5p6/19217
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propriamente do universo de trabalho da construção e implantação das estradas de ferro, 

principalmente no período imperial. Um das razões apontadas para essa lacuna seria a 

dificuldade de rastrear esses trabalhadores nas fontes.7 

Indubitavelmente, a introdução das estradas de ferro na província de São Paulo está 

estritamente ligada à expansão cafeeira observada a partir da década de 1860, que vai alcançar 

seu primeiro grande boom em meados da década de 1870, como já indicaram muitas 

pesquisas.8 Sendo assim, a simbiose café-ferrovia, como não poderia deixar de ser, 

predominou nos estudos que abordaram as ferrovias paulistas, sobressaindo interpretações 

relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo, a transição do trabalho escravo para o 

trabalho livre e o desenvolvimento urbano.  

Estudiosa das relações de trabalho no universo de construção das ferrovias brasileiras 

do século XIX, Maria Lúcia Lamounier aborda nos seguintes termos o tema da transição do 

trabalho escravo para o livre no Brasil: 

A ideia de transição é ambígua e tem conotações diversas. Pode-se admitir um 

processo de transição somente se for possível identificar duas fases distintas. Os 

termos usualmente empregados neste debate são escravidão e trabalho livre. Hoje, o 

termo trabalho livre tem sido substituído por trabalho assalariado, principal 

característica da forma de exploração capitalista. A transição é percebida como um 

período no qual as bases para um mercado de trabalho livre foram assentadas. Mas 

no século XIX o termo transição parece ter sido usado com um sentido diferente. A 

ênfase é dada ao momento entre duas condições e no qual o transitório poderia 

eventualmente se constituir em condição permanente. Na época usava-se o termo 

transição para se referir a um modo de organizar as relações de trabalho (distinto do 

trabalho escravo) durante um período específico, ou a um trabalhador especial 

(“elemento de transição”) diferente do escravo. O termo podia englobar tanto o 

processo de transformação dos escravos em libertos, como arranjos contratuais 

feitos com trabalhadores nacionais e imigrantes durante certo período. [...] não é 

possível identificar as propostas de transformação/transição para o “trabalho livre” 

como sendo especificamente “trabalho assalariado”; na maioria das vezes a 

expressão significava apenas “trabalho não escravo”.9 

Apesar da problemática do tema da transição do trabalho escravo para o livre no Brasil 

ser muito debatida pela historiografia nos últimos anos, entre as décadas de 1970-1980, Peter 

Eisenberg já vinha chamando atenção para o assunto, criticando a época, certa linearidade no 

                                                           
7 MORATELLI. Thiago. Os Trabalhadores da Construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil: 

experiências operárias em um sistema de trabalho de grande empreitada (São Paulo e Mato Grosso, 1905-

1914). Dissertação de Mestrado. Campinas: IFCH-Unicamp. 2009, p. 36; LAMOUNIER. Maria Lúcia. 

Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do século XIX. São Paulo: Edusp. 2012, p. 152. 
8 COSTA, op. cit.; SAES, op. cit.; MATOS. Odilon Nogueira de. Café e Ferrovias: a evolução ferroviária de 

São Paulo e o desenvolvimento da cultura cafeeira. São Paulo: Alfa-Omega. 1974; GRANDI. Guilherme. 

Estado e Capital Ferroviário em São Paulo: A Companhia Paulista de Estradas de Ferro entre 1930 e 1961. 

São Paulo: Alameda. 2013. Agradeço a Joana Monteleone por me presentear com esse livro.   
9 LAMOUNIER, op. cit., p. 53, 161 (grifos originais).  
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trato do tema: “Será que a própria palavra ‘transição’ não confunde a pesquisa, por sugerir um 

processo mais ou menos linear ou progressivo, quando é possível imaginar que no Brasil 

oscilava-se entre uma e outra relação de trabalho conforme determinantes que restam a 

descobrir”.10   

No enfrentamento dessa problemática utilizo uma gama diversificada de fontes e 

documentos impressos e manuscritos para descrever, analisar e interpretar parte das 

experiências dos trabalhadores subalternos arregimentados na construção e começo da 

operação da SPR. Como bem lembrou Maria Helena Machado “a ideia da recuperação de uma 

história dos grupos sem história, ou, melhor dizendo, daqueles cujos registros históricos que 

se fizeram na ausência dos interessados e sempre à sua revelia, tornou-se uma fórmula 

acadêmica e uma profissão de fé do historiador da vida social.”11 Portanto, busco resgatar a 

história de um grupo de trabalhadores “sem história” que tornou possível a realização de uma 

das mais emblemáticas ferrovias do Brasil no Oitocentos. A maior parte da documentação 

aqui utilizada tem origem em fontes oficiais. Nesse tipo de fonte muitas vezes as informações 

podem se esconder “ralas e fragmentadas, nas entrelinhas dos documentos”, exigindo esforço 

do historiador para agrupar dados dispersos e para “esmiuçar o implícito”.12 Implícito ou 

explícito, os dados coletados na documentação oficial foram preciosos para a abordagem dos 

trabalhadores aqui retratados. Notadamente, sobre a documentação produzida pela polícia, da 

qual utilizo alguns ofícios e relatórios, apesar da sua potencialidade, dela se exigi ainda mais 

cuidado e atenção para se esquivar de “armadilhas metodológicas, como a tentação de se 

exagerar a amplitude da plausibilidade e verossimilhança, tomando a versão por verdade”.13 

Jornais também foram largamente utilizados. Conforme indicam Heloisa Cruz e Maria do 

Rosário Peixoto sobre o uso desse tipo de material como fonte histórica, “a imprensa é 

linguagem constitutiva do social” que possui suas próprias características e historicidade, 

                                                           
10 EISENBERG. Peter. Homens Esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil, séc. XVIII e XIX. 

Campinas: Ed. Unicamp. 1989, p. 204. 
11 MACHADO. Maria Helena. O Plano e o Pânico: os movimentos sociais na década da Abolição. Rio de 

Janeiro: UFRJ/Edusp. 1994, p. 14. 
12 DIAS. Maria Odila Leite da Silva. Cotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense. 

1984, p. 7. 
13 ROSEMBERG. André e SOUZA. Luís Antônio Francisco de. Notas sobre o uso de documentos judiciais e 

policiais como fonte de pesquisa histórica. Patrimônio e Memória. São Paulo: Unesp/FCLAs/Cedap, v. 5, n. 2, 

dez. 2009, p. 159-173. Disponível em: <http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/175>. Acesso em: 

05/04/2014. 

http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/175
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devendo “ser trabalhada e compreendida com tal, desvendando, a cada momento, as relações 

imprensa/sociedade, e os movimentos de constituição do social que esta relação propõe”.14 

Sobre a documentação pesquisada grande parte encontra-se no Arquivo Público de 

São Paulo. A consulta ao acervo dessa instituição se deu de duas formas: através de consulta 

presencial e pela internet, tendo em vista que o APESP disponibiliza uma grande quantidade 

de documentos digitalizados. Dessa maneira, utilizo relatórios dos engenheiros fiscais do 

Governo sobre o andamento das obras de construção da SPR; ofícios diversos produzidos 

pelos superintendentes da companhia, pelos presidentes da Província e por delegados e 

subdelegados de policia, relacionados à companhia e aos trabalhadores; listas de trabalhadores 

brasileiros empregados na operação da ferrovia; ofícios relacionados ao 

recrutamento/designação de trabalhadores brasileiros para o Exército e Guarda Nacional entre 

outros.15  

No endereço eletrônico da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional a pesquisa 

arrolou documentos relacionados ao contexto histórico e ao universo de construção da SPR no 

jornal Correio Paulistano, primeiro periódico, praticamente diário, da cidade de São Paulo, 

fundado em 1854 e que só não circulava as segundas-feiras. Na Hemeroteca Digital foi 

consultado também outro periódico da Capital, portanto, concorrente, o Diario de S. Paulo 

que surge em 1865. Na Hemeroteca Roldão Mendes Rosa foi consultado a Revista 

Commercial, primeiro jornal de Santos vindo a lume em 1849.16 Nas páginas da imprensa 

paulistana e santista foram examinados artigos editoriais e de terceiros e notícias relacionadas 

ao mundo de trabalho na ferrovia; ofícios policiais e relatórios do engenheiro fiscal do 

Governo; anúncios de trabalho e de fugas de escravos etc.17  

                                                           
14 CRUZ. Heloisa de Faria e PEIXOTO. Maria do Rosário da Cunha. Na Oficina do Historiador: conversas 

sobre História e Imprensa. Projeto História. São Paulo, n. 35, dez 2007, p. 253-270. Disponível em: 

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2221. Acesso em: 10/03/2016.       
15 Ofícios Diversos. Disponível em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/oficios_diversos. Acesso: janeiro-junho de 

2013. APESP-RD.  
16 ALVES. Alexandre. A Imprensa na Cidade de Santos: 1849-1930. Projeto História, São Paulo, n. 35, dez 

2007, p. 39-62. Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2205. Acesso em: 10/03/16. 
17 Os jornais brasileiros do século XIX podem ser vistos não como um único documento, são antes, vários 

documentos em um mesmo documento. No caso, por exemplo, do Correio Paulistano há documentação oficial, 

como relatórios do Governo provincial, atas da Assembleia provincial, informações da justiça e da polícia, 

relatórios de empresas, como os da SPR, textos literários, cartas de leitores, anúncios comerciais, de vendas de 

passagens, anúncios de trabalho e de fuga de escravos, dentre outros. Correio Paulistano: Disponível em: 

http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital.  Acesso em: junho-julho de 2014. Diario de S. Paulo: Disponível em: 

http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital. Acesso em: dezembro de 2015. HDBN. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2221
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/oficios_diversos
http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2205
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital
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Também foram consultados, via internet, relatórios do Ministério da Agricultura e da 

Província de São Paulo que reproduziam os relatórios manuscritos dos engenheiros fiscais da 

estrada de ferro, dentre outras informações referentes aos trabalhadores e a ferrovia.18   

Uma nota explicativa. A ortografia dos documentos ou trechos de documentos aqui 

transcritos foi atualizada e para evitar uma “poluição” visual exagerada do texto optei por 

transcrever apenas nas notas 15, 17 e 18 os endereços eletrônicos e os períodos (meses) em 

que eles foram acessados. Ao invés de reproduzi-los em todas as notas que aparecem, 

coloquei as abreviaturas criadas para cada endereço.      

Uma pequena digressão sobre a minha pesquisa. Com o avanço da revolução digital e 

com os arquivos públicos cada vez mais digitalizando e disponibilizando séries documentais 

na rede mundial de computadores, as consultas as fontes aqui utilizadas foram feitas 

majoritariamente através da internet. Basicamente, apenas correspondências do Governo da 

província de São Paulo com seus funcionários (APESP) e a Revista Commercial de Santos 

(HRMR) foram consultados diretamente nos arquivos. Se num futuro, quiçá, não muito 

distante, o historiador poderá perder o prazer de manusear os documentos, os gastos de tempo, 

dinheiro e energia com as pesquisas poderão ser reduzidos.  

É, portanto, baseado nesse corpus documental descrito e ancorado na bibliografia que 

o presente estudo busca penetrar e perscrutar um mundo de trabalho complexo e 

multifacetado, que englobava trabalhadores de diferentes origens étnicas e culturais e 

diferentes condições jurídicas. 

Essas diferentes condições jurídicas vão dar lugar a diferentes arranjos de trabalho nos 

canteiros de obras da SPR abrangendo os diversos tipos de trabalhadores. Além da 

composição variegada da força de trabalho presente na ferrovia, o contexto em que ela foi 

construída esteve marcado por diversas complexidades e situações que influenciaram no 

andamento da construção e operação da estrada de ferro e nas relações de trabalho naquele 

universo. A um só tempo a sua implantação tem a escravidão como pano de fundo e a 

proibição legal de empregar escravos na construção e operação da ferrovia. Além da 

escravidão como pano de fundo, a Guerra do Paraguai (1864-1870) eclodiu quando as obras 

da via férrea ainda se desenvolviam (1860-1866). De acordo com estimativas de Wilma 

                                                           
18 Relatórios do Ministério da Agricultura; Relatórios da Província de São Paulo: Disponível em http://www-

apps.crl.edu/brazil. Acesso: julho-dezembro de 2013. CRL.  

http://www-apps.crl.edu/brazil
http://www-apps.crl.edu/brazil
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Costa, durante o desenrolar do conflito o Brasil mobilizou algo em torno de 103.790 

homens.19 Nos capítulos que se seguem vamos tratar das estratégias criadas pela companhia 

para conviver com os embaraços legais e as formas usadas para o emprego de escravos, assim 

como as tensões criadas com os agentes do recrutamento que rondavam a linha em busca de 

recrutas ou desertores.  

Outro fator importante que trará reflexos diretos nas relações de trabalho nos canteiros 

de obras da SPR está relacionado à presença de trabalhadores europeus: portugueses, alemães, 

ingleses, espanhóis, italianos etc. Sem sobra de dúvida, os portugueses formaram o principal 

grupo imigrante engajado nos trabalhos da estrada de ferro. Isso acarretou numerosos 

conflitos e rivalidades envolvendo, principalmente, mas não exclusivamente, trabalhadores 

brasileiros e portugueses. Afinal de contas, o processo de formação da classe operária 

brasileira, que tem sua gênese na segunda metade do século XIX, portanto, durante a 

escravidão, no caso de São Paulo, principalmente com a introdução das ferrovias, não foi 

marcado apenas por fatores de unificação, mas também de divisão: 

A história do trabalho tradicional preocupava-se essencialmente com os aspectos 

que unificavam os trabalhadores; sem abandonar essa dimensão essencial para a 

compreensão da ação classista, está cada vez mais atenta aquilo que os divide 

(origens étnicas, diferenças de ganhos e de status social, crenças, etc).20  

Sobre os capítulos, no primeiro apresento dados sobre a construção da estrada de ferro, 

número de operários envolvidos no decorrer das obras, de acidentes de trabalho, formas de 

recrutamento e os salários/jornais. No segundo capítulo abordo as relações entre a escravidão 

e a ferrovia, a presença marcante de trabalhos escravos na construção da estrada de ferro, as 

fugas de escravos para a ferrovia e da ferrovia. No terceiro capítulo trato da interface entre a 

Guerra do Paraguai e a ferrovia, a fuga de trabalhadores brasileiros para os canteiros de obras 

para se livrarem do recrutamento/designação para o Exército/Guarda Nacional e as ações dos 

agentes do recrutamento na obtenção de recrutas/desertores no perímetro da linha. No quarto 

e último capítulo trato das relações de trabalho conflituosas entre os trabalhadores da 

construção da ferrovia, abrangendo empreiteiros/subempreiteiros, engenheiros e a polícia, 

com destaque para os conflitos entre brasileiros e portugueses. 

                                                           
19 COSTA. Wilma Peres. A Espada de Dâmocles: o Exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império. São 

Paulo: Hucitec/Unicamp. 1996. Com base no general Augusto Tasso Fragoso, Doratioto aponta que o Brasil teria 

mobilizado aproximadamente139 mil homens para a guerra. DORATIOTO. Francisco. Maldita Guerra: nova 

história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras. 2002.  
20 BATALHA. Cláudio H. M. Os Desafios atuais da História do Trabalho. Anos 90. Porto Alegre, v. 13, n. 23, 

jan-dez 2006, p. 87-104. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/anos90/article/download/6398/3840. Acesso 

em: 15/06/2015.  

http://www.seer.ufrgs.br/anos90/article/download/6398/3840


36 
 

 
 

1. Os Trabalhadores da Construção da SPR 

 

A ESTRADA DE FERRO DÁ SERVIÇO BASTANTE... Senhores namorados sem 

ventura! Não será melhor que Vossas Senhorias fossem trabalhar na estrada de ferro, 

ganhando dois ou três mil réis por dia, do que darem continuamente espetáculos por 

toda a parte?!!... Que fazer? São pedantes...21. 

Para resolver o problema do gargalo do transporte da produção agrícola de exportação 

de São Paulo, principalmente do café, que era baseado no sistema de tropas de mulas, é que a 

Província passou a buscar a solução para tal problema de infraestrutura na construção de 

ferrovias. Mesmo antes do café se consolidar como principal produto da pauta de exportação, 

a Província já tentava atrair as estradas de ferro para o seu território. Em estudo clássico sobre 

as ferrovias paulistas Odilon Nogueira de Matos analisa e descreve o desenvolvimento dessa 

história. Assim é que em 30 de março de 1838 foi outorgada uma concessão as empresas 

Aguiar Viúva, Filhos e Cia e a Platt & Reid, para construção de uma via férrea ligando Santos 

ao interior paulista. Apesar do malogro dessa iniciativa, ela “foi à primeira concessão de 

estrada de ferro outorgada no Brasil”. O autor caracteriza essa etapa, que havia começado 

com a Lei Feijó, de 31 de outubro de 1835 e vai até o início da década de 1850, como a 

primeira fase da história ferroviária do Brasil.22  

A segunda fase dessa história começa com a lei 641 de 26 de junho de 1852. É a partir 

desse momento que as concessões ferroviárias passaram a receber vários incentivos e 

benesses do Governo imperial, tais como: privilégio de zona, garantia de juros, isenção de 

impostos na importação de materiais para construção e formação das estradas de ferro, entre 

outras. Essa nova lei, tal qual a de 1838, vedava o uso de trabalhadores escravos nas obras 

ferroviárias e mais, concedia isenção do recrutamento militar no Exército e do serviço ativo 

na Guarda Nacional para os nacionais livres que fossem empregados nesse empreendimento. 

Alguns anos depois, pelo decreto 1.759 de 26 de abril de 1856, foi autorizado a incorporação 

de uma companhia para a construção de uma linha de ferro ligando Santos à Jundiaí e em 6 de 

junho de 1860, pelo decreto 2.601 foram aprovados os estatutos da Estrada de Ferro Santos-

Jundiaí, a São Paulo Railway. A estrada de ferro da SPR, cuja construção se iniciou em 

meados de 1860, foi inaugurada no começo de 1867, passando a ter o virtual monopólio do 

                                                           
21 Revista Commercial, 19/11/1861, p. 3. HRMR (destaque no original). 
22 MATOS, op. cit., p. 49, 50.  
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transporte de mercadorias e passageiros pela Serra do Mar, de Jundiaí ao porto de Santos, por 

mais de meio século.23 

Nas palavras do engenheiro Adolpho Augusto Pinto, autor de obra sobre a viação 

pública em São Paulo, a SPR teve “a fortuna de constituir-se senhora da chave da viação geral 

de uma rica região, do caminho de ferro que devia ser a grande artéria dessa extensa rede 

ferroviária que em poucos anos se devia desdobrar sobre o fecundo solo paulista”.24 Ter a 

posse dessa chave, a partir do momento em que o interior da Província estava sendo invadido 

pela onda verde do café possibilitou a companhia ser a empresa inglesa mais lucrativa na 

América Latina, no período “a ferrovia com melhor desempenho econômico e financeiro que 

os ingleses organizaram, administraram e operaram em terras estrangeiras”.25 Algo já previsto 

pelo ministro da Agricultura Souza Dantas, logo que a ferrovia começou a operar, “é pois, a 

estrada de ferro de Santos a Jundiaí uma das que entre nós oferece melhor futuro”, embora 

tenha errado na sequência de sua asseveração, quando previu que a estrada de ferro “poderia 

ser considerada como a primeira empresa industrial desta natureza, se o serviço da serra, que a 

transpõe por meio de planos inclinados não exigisse despesa constante que lhe diminuirá a 

renda”.26 Ao contrário do que pensou o ministro, a SPR foi muito lucrativa para os seus 

proprietários e acionistas. 

A SPR resolveu em parte o problema dos fazendeiros e lavradores da Província, já que 

não precisavam transportar suas mercadorias nos lombos das mulas para transpor a Serra do 

Mar. Entretanto, como esta estrada de ferro terminava em Jundiaí e era suficientemente 

lucrativa, ao ponto da companhia abrir mão do direito que detinha do prolongamento da linha 

além desse ponto - que era justamente o limite após o qual começa as plantações de café - os 

cafeicultores e demais capitalistas do “Oeste” paulista resolveram levar a diante essa tarefa de 

prolongamento, através da criação de várias companhias ferroviárias com capitais nacionais. 

Em 1870 inicia-se a construção da Companhia Paulista e nesse mesmo ano, a da Ituana; em 

1872 é a vez da Sorocaba, essa a princípio ligado à produção algodoeira; em 1873 começam 

as obras da Mogiana; e também em 1873, a Estrada de Ferro Norte, esta um prolongamento 

da D. Pedro II, que atravessava o Vale do Paraíba ligando a capital paulista a Corte.  

                                                           
23 Ibidem, p. 51, 52. 
24 Ibidem, p. 58. 
25 COSTA, 1976, p. 90; GRANDI, op. cit., p. 82. 
26 Relatorio apresentado a Assembléa Geral Legislativa na 2ª sessão da 13ª Legislatura pelo Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas Manoel Pinto de Souza Dantas. Rio de 

Janeiro: Typ. do Diario do Rio de Janeiro. 1868, p. 103. CRL. 
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As obras de construção da SPR tiveram início em 24 de novembro de 1860 na cidade 

de São Paulo e, anteriormente, em 15 de maio do mesmo ano em Santos, como foi noticiado 

na Revista Commercial de 18/05/1860. A estrada de ferro foi oficialmente inaugurada em 14 

de fevereiro de 1867, numa concorrida viagem entre a Capital e Jundiaí, divulgada no Correio 

Paulistano em 15/02/1867. A linha tinha sua extensão de 139 km entre as cidades de Santo e 

Jundiaí. Para a sua construção os ingleses adotaram o sistema de empreitada/subempreitada27 

com o trecho da linha dividido em três seções: 

 

 [...] a 1ª de 20,920 km e 78 m, vai da cidade de Santos a raiz da serra de Cubatão; a 

2ª, que tem 55,520 km, 54 m, vai do alto da serra ao caminho do Brás na cidade de 

São Paulo, vencendo a dita serra por meio de quatro planos inclinados, a 3ª, de 

62,762 km, 35 m vai de São Paulo a Jundiaí, atravessando por meio de um túnel 

(Cachoeira) de 583,77 m a serra das 7 voltas que divide as águas dos rios Juqueri e 

Jundiaí. Entre Santos e a raiz da serra o terreno sendo muito pouco ondulado, quase 

toda a 1ª seção é um aterro cuja máxima altura é de 3,05 m, contendo apenas 5 

cortes dos quais o maior não tem mais de 9,06 m. Na 2ª seção o terreno é 

montanhoso. [...] Na 3ª seção com quanto à configuração do terreno seja muito mais 

favorável do que na 2ª, todavia é montanhoso [...].28 

 

Essas seções eram subdivididas em trechos que poderiam variar de 6 a 9 km, 

dependendo das condições físicas do terreno ou da disponibilidade financeira dos 

subempreiteiros “para empregar mão de obra e adquirir o equipamento necessário”. Nesse 

sistema de empreitada/subempreitada implantado no Brasil por construtores ferroviários 

ingleses, como era o caso da SPR, cada um desses trechos da linha ficava sob a supervisão de 

engenheiros residentes que se reportavam diretamente ao engenheiro chefe.29 Esse último, 

nessa hierarquia, tinha acima dele o superintendente da companhia. Na Imagem 1, o mapa da 

                                                           
27 Baseada em Terry Coleman, Lamounier descreve esse sistema de empreitada/subempreitada adotado na 

construção das estradas de ferro pelos ingleses e trazido para o Brasil, que na Inglaterra funcionava da seguinte 

forma: “A extensão da obra que um subempreiteiro se responsabilizava dependia dos recursos de que ele 

dispunha para empregar mão de obra e adquirir o equipamento necessário. Num sistema de vários 

subempreiteiros, a função do empreiteiro principal era supervisionar e coordenar a execução das obras a encargo 

dos subempreiteiros. O empreiteiro principal não empregava diretamente os trabalhadores, ficando livre de 

qualquer responsabilidade. Mas podia acontecer de ele preferir supervisionar mais de perto a obra, empregando 

os trabalhadores diretamente. Em geral, nesse sistema, o empreiteiro principal era contratado para uma grande 

obra e indicava um agente geral para supervisionar todas as obras e responder ao empreiteiro. Este contratava 

outros subagentes que ficavam responsáveis por partes da linha (entre oito e nove milhas cada). A mão de obra 

ficava sob a responsabilidade de um turmeiro que contratava os trabalhadores. A cada duas milhas havia o 

controlador de horário (timekeeper), que tomava nota de todas as horas trabalhadas por cada homem em sua 

seção. Era seu dever relatar ao subagente todo sábado pela manhã quantas horas cada homem tinha trabalhado 

até sexta-feira à noite, pois o pagamento era feito semanalmente aos sábados. Contudo, havia a opção por uma 

mescla dos dois sistemas, empregando diretamente parte dos trabalhadores e deixando a cargo de outros 

subempreiteiros a parte restante”. LAMOUNIER, op. cit, p. 101. 
28 Correio Paulistano, 15/12/1865, p. 1. HDBN. 
29 CECHIN, op. cit., p. 41.   
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linha da SPR elaborado pelo engenheiro chefe James Brunlees e pelo engenheiro residente 

Daniel Fox, em 1869. 

Imagem 1. Mapa da linha da SPR, 1869. 

 

Fonte: Museu Paulista da USP, apud: (adaptado) BARBOSA. Gino Caldatto e MEDEIROS. Marjorie 

de Carvalho F. São Paulo Railway: Álbum Estrada de Ferro (Militão Augusto de Azevedo). São Paulo: 

Magma. 2010. 

A esquerda do mapa aparece à cidade de Santos, com destaque para o seu centro 

urbano, que até a raiz da Serra em Cubatão fazia parte da primeira seção da linha (21 km). 

Nela foram construídas a estação terminal de Santos “com bons materiais, a arquitetura não é 

de bom gosto” e a estação de Cubatão que “oferece dimensões suficientes para o serviço da 

povoação”. Nessa seção foram construídas as pontes sobre os rios Casqueiro, Cubatão e Mogi 

das Cruzes.  

Partindo do alto da Serra do Mar até São Paulo, também com destaque para o seu 

centro urbano no mapa, ficava o trecho da segunda seção (55,5 km). Nela foi construído o 

viaduto da Grota Funda “obra grandiosa pelas suas dimensões, e de primor porque encerram 

trabalhos de arte”, e também as pontes sobre os rios Grande e Tamanduateí e as estações de 

Rio Grande e São Bernardo.  

Na terceira e última seção (62,5 km) que partia de São Paulo até Jundiaí (centro 

urbano no lado direito do mapa) foi construído o túnel da Cachoeira a 18 km de Jundiaí, com 

quase 600 metros, que “assim como o viaduto da Grota funda é a chave da 2ª seção; da 

mesma sorte o túnel da Cachoeira é o grande embaraço da abertura da terceira”. Nela foram 

feitas seis estações: Brás (construída em 1869), Central/da Luz, Freguesia do Ó (Estação 

Água Branca), Perus, Belém e Jundiaí.30   

                                                           
30 Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na 2ª sessão da 15ª legislatura no dia 2 

de fevereiro de 1865 pelo presidente da mesma Provincia o Conselheiro João Crispiniano Soares. São Paulo: 
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Imagem 2: Estação de Santos                                     Imagem 3: Estação de São Bernardo  

  

Fonte: AZEVEDO. Militão Augusto de. Vistas da Estrada de Ferro de S. Paulo em 1865. Biblioteca 

Mário de Andrade 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/tesouros_da_cidade/index.php?p=1
096. Acesso em 10/10/2016. 

Imagem 4: Estação de São Paulo (Luz)                      Imagem 5: Escritório do Chefe do Tráfego  

  

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Imagens 6: Estação de Belém                                     Imagem 7: Túnel da Cachoeira. 

  

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

                                                                                                                                                                                     
Typ. Imparcial de J. R. A. Marques. 1865, p. 36-39. CRL. As citações dos dois parágrafos anteriores também se 

reportam a essa nota.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/tesouros_da_cidade/index.php?p=1096
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/tesouros_da_cidade/index.php?p=1096
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Sobre a arquitetura das primeiras estações da SPR, Anna Eliza Finger destaca: 

A de Santos era a única configurada como estação terminal, com edifício principal 

implantado perpendicularmente às vias, e também a única com dois pavimentos, um 

sóbrio edifício em alvenaria de pedra ornamentado em estilo neoclássico [...] todas 

as demais incluindo São Paulo e Jundiaí [...] apresentavam implantação tradicional 

de estações intermediárias, com planta retangular disposta com o lado maior paralelo 

à via e cobertura em duas águas, sendo que a de São Paulo se distinguia das demais 

apenas por ser maior, mantendo, porém, a mesma configuração. Muitas não 

chegaram nem mesmo a contar com proteção sobre a plataforma (como as de Rio 

Grande, São Bernardo e Brás), ou contavam com uma proteção em madeira bastante 

simples, como a exemplo de Belém e Jundiaí, sendo que na a primeira observamos 

uma estrutura anexada ao edifício e sustentada por mão-francesas [...]31 

Imagem 8. Mapa da Linha 7 – Rubi da CPTM, São Paulo - Jundiaí. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_7_da_CPTM. Acesso em: 23/11/2016. A Linha 7 – Rubi da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é o antigo trecho da terceira seção da SPR que 

ligava a Estação da Luz em São Paulo a Estação de Jundiaí. Atualmente ela é a linha mais extensa da 

CPTM com 60,5 km, e única linha da Companhia a ter uma estação terminal de passageiros fora da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Jundiaí se localiza entre a RMSP e a Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), é uma microrregião pertencente à mesorregião Macro 

Metropolitana Paulista. Em vermelho no mapa as antigas estações da SPR da terceira seção, quando da 

construção da linha e o túnel da Cachoeira, atual túnel de Botujuru.  

                                                           
31 FINGER. Anna Eliza. Um Século de Estradas de Ferro: Arquitetura das Ferrovias no Brasil entre 1852-1957. 

Tese de Doutorado. Brasília: UNB-FAU. 2013, p. 222, 223. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_7_da_CPTM
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Com relação ao número de trabalhadores empregados nos canteiros de obras da 

estrada de ferro em cada uma das três seções, a primeira, por ser a menor, com apenas 21 km, 

era a que empregava menor quantidade de mão de obra na sua construção. A segunda seção, 

apesar de ser um pouco menor que a terceira (7 km apenas), foi a que empregou a maior força 

de trabalho em sua construção. Isso se deve ao fato da Serra do Mar, o ponto nevrálgico da 

linha, o local que mais absorvia mão de obra. Por fim, a terceira seção, a maior em extensão, 

empregava menos trabalhadores em relação à segunda seção e muito mais em comparação a 

primeira seção. Vejamos o Quadro 1: 

Quadro 1. Número de trabalhadores da construção da SPR, 1860-1867. 

Ano/mês do 

relatório 

1ª Seção 2ª Seção 3ª Seção Total 

1860    1.050 

1861    2.500 

1862    2.400 

Jul/1863    4.500 

Jan/1864    5.357 

Fev/1864    2.000 

Jun/1864 209 1.427 1.418 3.054 

Jul/1864 215 1.641 1.431 3.287 

Ago/1864 219 1.947 1.437 3.603 

Set/1864 214 1.964 1.394 3.572 

Out/1864 253 1.913 900 3.066 

Nov/1864 178 1.514 875 2.567 

1865 54,5 1.702,5 606 2.363 

Jan/1867 65 770 369 1.204 

Fontes: 1860 – Discurso com que o Illmo. e Exmo. Sr. Cons. Antonio Jose Henriques Presidente da Provincia de 

S. Paulo abrio a Assembléa Legislativa Provincial no anno de 1861. São Paulo: Typ. Imparcial de Joaquim R. A. 

Marques, 1861, p. 34, CRL; 1861 - Relatorio da Repartição dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras 

Publicas apresentado á Assembléa Geral Legilativa na 2ª sessão da 11ª Legislatura pelo Respectivo Ministro e 

Secretario de Estado Manoel Felizardo Souza e Mello. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Laemmert, 1862, anexo 

F-1, CRL; 1862 – Documento que acompanham o Relatorio que o Illmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Vicente 

Pires da Motta apresentou á Assembléa Legislativa Provincial no anno de 1863. São Paulo: Typ. Imparcial de 

Joaquim R. A. Marques, 1863, p. 55 CRL; Jul/1863 – Ofícios Diversos, Fiscal, 29/07/1863, APESP-RD; Correio 

Paulistano, 12/09/1863, p. 1, HDBN; Jan/1864 – Correio Paulistano, 03/03/1864, p. 4, HDBN; Fev/1864 – 

Correio Paulistano, 15/04/1864, p. 2, HDBN; Jun-Nov/1864 – Ofícios Diversos, Relatório, 22/07/1864, 

13/08/1864, 17/09/1864, 11/10/1864, 14/11/1864, 17/12/1864, APESP-RD; 1865 – Ofícios Diversos, Estrada de 

Ferro Santos-Jundiaí, cx 27, ordem 5604, APESP; Jan/1867 – Ofícios Diversos (Destinatário: D. M. Fox 

Engenheiro residente da Companhia), 10/02/1867, APESP-R. 
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Documento 1. Número de trabalhadores na construção da SPR, 10/1865. 

 

Fonte: Ofícios Diversos, Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, cx 27, ordem 5604, APESP. 

Algumas considerações sobre os dados do Quadro 1. A quantidade relativamente 

pequena de trabalhadores empregados no ano de 1860 se explica pelo fato das obras de 

construção da ferrovia, iniciadas em maio em Santos, só em novembro tiveram início na 

Capital. Já em 1861, o número de operários alcançou a cifra de 2.500, um acréscimo de 

138,10% em relação ao final de 1860. Em 1862, houve uma pequena redução de 4% em 

relação a 1861, passando a 2.400 o número de trabalhadores. Entre 1862, quando os canteiros 

de obras da SPR chegaram a ter 2.400 operários empregados, e julho de 1863, quando chegou 

a contar com 4.500 operários, ocorreu um aumento de 87,50% da força de trabalho. Para o 

engenheiro fiscal esse número de 4.500 ainda não era suficiente: “convém entretanto que se 

admita maior número de homens, concentrando-os especialmente na serra”.32 O que 

efetivamente ocorreu, como indica o número de 5.357 trabalhadores no relatório de janeiro de 

1864, representando um acréscimo de 19,04% em relação a meados de 1863, na mão de obra 

utilizada na construção da estrada de ferro. Minha hipótese para esse aumento expressivo do 

                                                           
32 Correio Paulistano, 12/09/1863, p. 1. HDBN. 
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número de trabalhadores a partir de 1863 está de alguma forma, ligado à entrada de 

imigrantes, principalmente portugueses, em São Paulo nesse período, vindos principalmente 

da província do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, atraídos pelas obras de construção da 

linha. Entretanto, num curto período de tempo, entre janeiro e fevereiro de 1864, ocorreu uma 

queda acentuada na força de trabalho, passando da quantidade de 5.357 operários para 2.000, 

ou seja, uma redução da ordem de 67,85% da mão de obra empregada.  

Essa redução drástica no número de trabalhadores nos canteiros de obras da ferrovia 

no começo do ano de 1864, que desde o início das obras de construção vinha apresentando 

crescimento paulatino é justificado pelo engenheiro fiscal do Governo, Wallace da Gama 

Cochrane, no relatório de janeiro de 1864, enviado para a presidência da Província, nos 

seguintes termos: 

 

É bastante contrariado que de novo me dirijo a Vossa Excelência comunicando o 

estado de afrouxamento e desânimo em que se acham os trabalhados da nossa 

Estrada de ferro. Durante a administração do Senhor Light avançava-se eles com 

força e regularidade e contavam-se então 5.357 operários empregados em executá-

los [...] com a chegada do Senhor P. (R.) Sharpe começou a aparecer alguma 

desconfiança [...] Várias obras foram interrompidas, algumas das quais muito 

urgentes, e o número de trabalhadores decresceu de dia em dia. Todas estas 

modificações na administração da empresa foram por mim levadas ao conhecimento 

do Governo ao passo que iam dando [...], está o número de trabalhadores reduzido a 

uma décima parte talvez e a maior parte das obras interrompidas [...] os 

inconvenientes e embaraços futuros são imensos: a dificuldade com que de novo se 

reunirá número suficiente de trabalhadores [...].33 

     

Voltando ao tema da redução do número de trabalhadores empregados na construção 

da ferrovia, contida no relatório de fevereiro de 1864, o engenheiro fiscal corrigindo a 

informação equivocada de que “está o número de trabalhadores reduzido a uma décima parte 

talvez”, novamente apontava para as dificuldades que a companhia estava enfrentando, as 

quais, de acordo com Cochrane, estavam relacionadas a problemas com empreiteiros dos 

trabalhos da estrada de ferro: 

[...] Vários trabalhadores tem sido novamente despedidos e assim de dia em dia 

perde a empresa seu prestígio. Devo retificar um tópico de meu último relatório, em 

que informei está o número de operários reduzido a uma décima parte; por equívoco 

assim me exprimi ainda que o não afirmei; segundo o que me disse o engenheiro da 

companhia contavam ainda os empreiteiros cerca de 2.000 homens, número que me 

parece aliás extraordinário à vista do que observei em minha visita a linha. A 

                                                           
33 Ibidem, 03/03/1864, p. 4. HDBN. 
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suspensão dos trabalhos parece provir, segundo informações oficiais de dúvidas e 

questões pendentes entre a companhia e os empreiteiros [...].34 

Numa coisa o engenheiro fiscal estava certo, quando observou que “os inconvenientes 

e embaraços futuros são imensos: a dificuldade com que de novo se reunirá número suficiente 

de trabalhadores”. Como se pode ver, o canteiro de obras da via férrea não mais alcançou 

aquele número médio de 4.500 trabalhadores do ano de 1863, quiçá ao número médio 

próximo aos 5.357 operários existentes na passagem de 1863 a 1864. Entrementes, a partir de 

meados de 1864, houve uma sensível recuperação na quantidade da mão de obra empregada, 

com um termo médio de aproximadamente 3.200 trabalhadores compondo a força de trabalho 

no restante do ano. Ocorrendo uma redução no mês de novembro de 1864, quando a força de 

trabalho decresceu para 2.567 empregados. Durante o ano de 1865 houve nova diminuição, 

com a média de trabalhadores, entre janeiro e outubro, chegando a 2.363. Para o ano de 1866 

não encontrei dados referentes à mão de obra empregada na construção do caminho de ferro. 

Conforme as obras se aproximavam do seu termo o número de operários empregados sofria 

sensível redução, até chegar a 1.204 no mês anterior a inauguração da ferrovia. Em 1866 as 

obras já deviam estar bem adiantadas, em todo o trecho entre Santos e Jundiaí os trens já 

operavam provisoriamente, contrariando as estipulações do Governo central: 

Fiados na tolerância do aviso deste ministério de 19 de outubro de 1865, 

continuaram os empreiteiros no ano passado a utilizar do material da companhia 

para o transporte de cargas e passageiros, primeiramente de Santos a São Paulo, e 

depois em toda a linha, cobrando por esse serviço os preços que arbitraram, 

anunciando as horas de saídas dos trens, os preços das passagens, etc, como se a 

estrada já estivesse aberta ao trânsito público. Por aviso de 30 de junho de 1866 fez 

o meu antecessor sentir a irregularidade deste procedimento, mas só no fim de 

outubro cessou inteiramente o tráfego provisório.35  

                                                           
34 Ibidem, 15/04/1864, p. 2. HDBN. As questões pendentes entre a SPR e a firma empreiteira Roberto Sharp & 

Sons é abordada por Fábio Cyrino: “Em 1863, Mauá não conseguiu sanar suas dificuldades financeiras, tendo 

que vender as ações da estrada de ferro de São Paulo que mantinha em nome de seus sócios, Carruthers e 

MacGregor, mantendo apenas as contas da Companhia e do empreiteiro sob seu controle, através do banco 

Mauá. Coincidentemente ou não, nesse mesmo momento, os acionistas estrangeiros que financiavam a obra 

passaram a atrasar a remessa dos valores necessários à construção e ao pagamento do empreiteiro dos serviços 

Roberto Sharp & Sons que vinha solicitando mais verba para cobrir o déficit existente no pagamento da mão de 

obra de implantação, em virtude das alterações no projeto original. Em 1864, Sharp renegociou a divida junto 

aos trabalhadores e à diretoria da empresa em Londres exatamente pelo valor recebido até então, e após a entrega 

dos trabalhos em 1º de outubro de 1866, tentou reaver a diferença contratada através da justiça, processando 

tanto a Companhia, quanto o engenheiro responsável, James Brunlees”. CYRINO. Fábio R. Pedro. Café, Ferro e 

Argila: a história da implantação e consolidação da The San Paulo (Brazilian) Railway Company Ltd. através 

da análise de sua arquitetura. São Paulo: Landmark. 2004, p. 78.   
35 Relatorio apresentado a Assembléa Geral Legislativa na 1ª sessão da 13ª Legislatura pelo Ministro e Secretario 

dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas Manoel de Souza Dantas. Rio de Janeiro: Typ. 

Perseverança. 1867, p. 138. CRL. 
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Como apontou José Cechin, por ser uma empreitada bastante complexa, a construção 

de uma estrada de ferro no século XIX, além de exigir muitos recursos financeiros e 

maquinário diversificado, demandava uma mão de obra “com elevado grau de qualificação, e 

uma enorme quantidade de mão de obra sem qualificação”. Nos trabalhos de terraplanagem, 

obras de arte e acessórias (infraestrutura) havia o emprego tanto de mão de obra especializada 

como não especializada, como sondadores, roçadores, cavouqueiros, condutores, niveladores, 

pedreiros, ferreiros, carpinteiros ente outros. No assentamento de trilhos, sinais, desvios e 

estruturas das pontes (superestrutura) exigiam-se menor número de operários, porém 

“habilitados e conscienciosos” e também com maior força física, já que “uma equipe de 

trilhos manuseia durante um dia de trabalho um peso que varia entre 110 a 140 toneladas”.36  

Entre a massa de trabalhadores subalternos engajados nos canteiros de obras da SPR 

havia nacionais livres, imigrantes, escravos, africanos livres e certamente, libertos, formando 

um painel multifacetado de povos, um mosaico colorido de operários que constituiu uma 

verdadeira babel de trabalhadores encravada no perímetro da linha entre Santos e Jundiaí.  

Nos mapas dos acidentes ocorridos nos trabalhos da estrada de ferro, confeccionados 

pelo engenheiro fiscal do Governo, abrangendo o período de 1861-1863, há referência direta a 

110 trabalhadores. Destes, com relação à nacionalidade/condição, 61 estão classificados 

como: 21 portugueses, 13 brasileiros, 10 escravos (3 crioulos), 7 italianos, 4 espanhóis, 3 

alemães, 1 irlandês, 1 holandês, 1 norte-americano. Dos outros 49 não há referência à 

nacionalidade/condição, porém, pela grafia dos nomes, 35 deles são brasileiros e/ou 

portugueses, 8 apenas com a designação genérica de trabalhador e 5 provavelmente 

imigrantes europeus (John Paul, Miguel Servien, R. Federley, Luiz Jérigout, Serafim Pizzi) e 

1 apenas com o nome de Germano. Sobre essa força de trabalho que conformava o universo 

ferroviário brasileiro do XIX, Robério Souza argumenta, partindo do caso da Bahia and San 

Francisco Railway (BSF), que “semelhantes condições de vida, a exploração e a 

compulsoriedade do trabalho na sociedade escravista teriam possibilitado, ainda que 

circunstancialmente, um processo de formação de identidades entre aqueles diferentes 

trabalhadores”.37 Noutro sentido vão as ponderações de Lamounier sobre as relações sociais e 

de trabalho que teriam se estabelecido entre esses trabalhadores, ao argumentar que “as 

diferenças raciais, culturais e legais, tornavam difícil a integração”. O que dificultaria então 

                                                           
36 CECHIN, op. cit., 32, 41, 43. 
37 SOUZA, 2013, p. 8. 
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“pensar esses trabalhadores como uma categoria definida”, somando-se a isso tudo o 

“isolamento, pobreza e itinerância” que provocaria conflitos de toda sorte entre eles.38 

No universo de construção da SPR os trabalhadores, divididos em turmas pertencentes 

aos subempreiteiros e sob a supervisão direta de feitores, sofriam com as duras condições de 

vida num ambiente de trabalho marcado por insalubridade, periculosidade, doenças, violência 

e exploração. No caso dos escravos, por exemplo, havia castigos físicos como comprovam 

anúncios de fugas deles dos trabalhos na estrada de ferro carregando correntes e argolas junto 

ao corpo, conforme veremos no próximo capítulo. Onde estivesse uma turma de trabalhadores 

lá estava à figura onipresente do feitor dos trilhos, do nivelamento, do lastro. E depois de 

assentado os trilhos, na manutenção da linha junta à turma da conserva lá estava o feitor.  

Afora tudo isso também existiam as diferenças nacionais, culturais e jurídicas, 

potencializadoras de conflitos entre os trabalhadores, notadamente entre brasileiros e 

portugueses. De modo que se de um lado, em determinadas ocasiões, como a de 

reivindicações de pagamentos atrasados, de abandono do serviço em razão das difíceis 

condições de trabalho, como no caso de chuvas na Serra do Mar, pode ter ocorrido 

ocasionalmente “um processo de formação de identidades” como observado por Souza na 

BSF, de outro lado as dificuldades de integração entre os operários, em conseqüência das 

diferenças citadas, seria um poderoso fator de divisão. Isso será abordado no último capítulo.  

Quanto às difíceis condições de trabalho na estrada de ferro, podemos ter uma ideia 

através do levantamento dos ferimentos graves e leves, e das mortes de trabalhadores nos 

canteiros de obras da linha, causados principalmente por acidentes de trabalho, mas também 

por conflitos entre operários, com os dados apresentados no Quadro 2: 

 

 

                                                           
38 LAMOUNIER, op. cit., p. 200, 201 e 250. Tyrone Cândido em sua tese sobre os proletários das secas no Ceará 

observa: “[...] havendo em vários empreendimentos pelo mundo (ferrovias, canais ou reservatórios) 

consideráveis divisões internas entre as turmas de operários, separadas por barreiras étnicas e nacionais que 

geravam obstáculos para a reunião dos trabalhadores na defesa de causas comuns. São conhecidas as disputas 

que opunham os imigrantes europeus e trabalhadores nacionais dos Estados Unidos aos chineses na construção 

da ferrovia transcontinental Central Pacific. Da mesma forma, ali costumava ser tensa a convivência entre 

brancos e negros”. CÂNDIDO. Tyrone Apollo Pontes. Proletários das Secas: arranjos e desarranjos nas 

fronteiras do trabalho (1877-1919). Tese de Doutorado. Fortaleza: PGHIST-UFC. 2014, p. 299. 
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Quadro 2. Número de acidentes e mortes entre trabalhadores da construção da SPR, 1861-1866. 

Ano Mortes  Ferimentos/Contusões Total Anual  

1861  10 7 17 

1862  8 9  17 

1863  15 48 63 

1864 * 8 97  105 

1865  9 128 137 

1866  4 48  52 

Total Geral 54 337 391 

Fonte: 1861 - Relatorio da Repartição dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas apresentado á 

Assembléa Geral Legilativa na 2ª sessão da 11ª Legislatura pelo Respectivo Ministro e Secretario de Estado 

Manoel Felizardo Souza e Mello. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Laemmert, 1862, anexo F-5, CRL; 1862 - 

Relatorio apresentado ao Exm. Sr. Pedro de Alcantra Bellegarde Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 

da Agricultura Commercio e Obras Publicas em 12 de Março de 1863 pelo Director de Obras Publicas e 

Navegação Manoel da Cunha Galvão. Rio de Janeiro: Typ. Paula Brito, 1863, anexo K-8, CRL; 1863 - 

Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Vicente Pires da Motta 

apresentou a Assemblea Legisçativa Provincial na Sessão do anno de 1864. São Paulo. Typ. Imparcial de 

Joaquim R. A. Marques. 1864, mapa 10, CRL; Ofícios Diverso, Fiscal, 30/11/1863, APESP-RD; 1864 - Jun-

Nov/1864 – Ofícios Diversos, Relatório, 22/07/1864, 13/08/1864, 17/09/1864, 11/10/1864, 14/11/1864, 

17/12/1864, APESP-RD; 1865 – Ofícios Diversos, Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, cx 27, ordem 5604, APESP; 

1866 – Relatorio apresentado a Assembléa Geral Legislativa na 1ª sessão da 13ª Legislatura pelo Ministro e 

Secretario dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas Manoel Pinto de Souza Dantas. Rio de 

Janeiro: Typ. Perserverança, 1867, p. 138, CRL. * Referente ao período junho-novembro de 1864. 

Documento 2. Número de acidentes e mortes de trabalhadores da construção da SPR, 10/1865. 

 

Fonte: Ofícios Diversos, Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, cx 27, ordem 5604, APESP. 
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Como se pode notar, esses números são incompletos, tendo em conta que não localizei 

os dados sobre o ano de 1860 e que há várias lacunas, como a referente a 1864. Note-se ainda 

que os números de 1861-1862 devem estar subestimados. Raro era o mês como o de agosto de 

1864: “Felizmente no decurso do mês passado não houve nem morte, nem acidente nos 

trabalhos da estrada de ferro, como me participou o Engenheiro da Companhia”,39 escrevia o 

engenheiro fiscal Ernesto Diniz Street. Cabe uma indagação, será que o engenheiro da 

companhia transmitia rigorosamente todas as informações ao fiscal do Governo? E também 

poderia ocorrer do engenheiro fiscal não conseguir recolher todos os dados, como aconteceu 

em 1863, com Wallace Cochrane: “Não me foi possível colher todos os dados precisos 

relativamente aos acidentes que se deram em Agosto e Setembro”.40 

As situações de risco a que estavam submetidos os trabalhadores da construção da 

estrada de ferro, como as chuvas com os desmoronamentos de encostas, manuseio de 

explosivos entre outros fatores, parece que não eram levados em consideração pelos 

engenheiros fiscais no momento de elaborarem seus relatórios para serem enviados as 

autoridades públicas. Em 1865, quando o número total de acidentes chega ao pico de 137 

ocorrências, o encarregado pela fiscalização, ao apontar que “apesar de elevar-se a 137 o 

número dos acidentes” atribuiu a responsabilidade do fato aos próprios trabalhadores, 

“atendendo-se ao grande número dos trabalhadores nela empregados, e, mormente ao pouco 

cuidado que eles têm a sua conservação” e de forma bastante indiferente, sentenciava que 

“não parece muito elevado este número”.41 

A alta periculosidade a que estavam expostos os operários dos canteiros de obras da 

SPR, causava, por exemplo, afogamentos, tendo em vista que a linha atravessava muitos rios; 

queimaduras e ferimentos causados por pólvora na extração de pedras; esmagamentos 

provocados por deslizamentos de terra, pedras, árvores e até por vagões utilizados nas obras; 

contusões causadas por quedas de operários de andaimes e acidentes com toda sorte de 

materiais e ferramentas, entre outros. Como conseqüência, muitos acabavam em mortes ou em 

amputações de membros dos trabalhadores.  

                                                           
39 Ofícios Diversos, Relatório, 17/09/1864. APESP-RD.  
40 Documentos que acompanham o relatorio quo o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Dr. Vicente Pires da Motta 

apresentou a Assembléa Legislativa Provincial na sessão do anno de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. 

Azevedo Marques. 1864, p. 66. CRL. 
41 Relatorio apresentado a Assembléa Geral Legislativa na 4ª sessão da 12ª legislatura pelo Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios Agricultura, Commercio e Obras Publicas Dr. Antonio Francisco de Paula Sousa. Rio de 

Janeiro: Typ. Perserverança. 1866, p. 84. CRL. 
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Vejamos alguns dessas ocorrências, registras nos mapas de 1861-1863, que traziam 

tanto sofrimento e dor para muitos trabalhadores: Basílio José Gomes da Silva 

(subempreiteiro brasileiro) e Manoel de Paiva (português) “afogados, virando-se a canoa em 

que vinham”; Carlos Dorigherty (irlandês) “deslocação da vértebra da nuca caindo de um 

andaime”; Vicente José Rodrigues (brasileiro) “esmagado por um desmoronamento”; Bento 

Garcia (espanhol) “concussão do cérebro, caio sobre ele uma árvore”; Henrique Dorste 

(holandês) “caio-lhe uma grade de ferro, apertando-o contra os trilhos” (morte); Domingos 

(português) “explosão de uma mina no ato de carregá-la”; John Paul “caio em um precipício 

da serra” (morte).42  

Uma das atividades mais arriscadas certamente era a dos cavouqueiros, tendo em mira 

que utilizavam explosivos na retirada de pedras a serem utilizadas na construção do caminho 

de ferro e em obras acessórias. Muitos trabalhadores sofreram acidentes nessa atividade. 

Como o caso do português Domingos gravemente ferido em 26/06/1862, pela “explosão de 

uma mina no ato de carregá-la”, ou do também português José Fernandes, que na “explosão 

de uma mina na Serra” em 20/10/62, veio a óbito dois dias depois. Ainda em explosões, no 

ano de 1863: em 18/02, Manoel Francisco “ficou gravemente ferido”; em 29/04, dois 

trabalhadores também se feriram gravemente; em 28/05, Francisco Gomes se feriu e José 

Antonio Machado acabou falecendo no dia 07/06; em 09/06 morreu Joaquim Monteiro; em 

15/06, foram feridos Antonio da Costa e José Joaquim Pereira; e em 03/09, “um dito” 

trabalhador foi ferido.43 Nos dias 13 e 14 de outubro de 1863, foram feridos dois 

cavouqueiros portugueses, tendo os acidentes sido noticiados na Revista Commercial:  

Nos trabalhos da estrada de ferro foi ontem gravemente ferido um português 

cavouqueiro, pela imprevista descarga de uma mina, na pedreira da Penha. 

Anteontem veio de Mogi e foi recolhido ao hospital da Misericórdia um outro 

                                                           
42 Relatório da Repartição dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas apresentado a Assemblea 

Geral Legislativa na 2ª Sessão da 11ª Legislatura pelo respectivo Ministro e Secretario de Estado Manoel 

Feliardo de Souza e Mello. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Laemmert. 1862, Anexo FN3; Documentos que 

acompanham o Relatorio que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Doutor Vicente Pires da Motta apresentou a 

Assemblea Legislativa Provincial no anno de 1863. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de Azevedo Marques. 

1863, mapa 8; Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Dr Vicente Pires 

da Motta apresento a Assemblea Legislativa na Sesão do anno de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de 

Azevedo Marques. 1864, mapa 10. CRL. 
43 Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Doutor Vicente Pires da Motta 

apresentou a Assemblea Legislativa Provincial no anno de 1863. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de Azevedo 

Marques. 1863, mapa 8; Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Dr 

Vicente Pires da Motta apresento á Assemblea Legislativa na Sesão do anno de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial 

de J. R. de Azevedo Marques. 1864, mapa 10. CRL. 
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português, também cavouqueiro da estrada de ferro, com uma mão completamente 

despedaçada por igual desastre.44 

Imaginemos para os anos de 1864-1866, para os quais disponho dos números de 

acidentes e mortes, mas não dos mapas que trazem as causas, quantos outros operários não 

devem ter sofrido queimaduras graves ou tiveram suas vidas ceifadas no trato com esses 

perigosos explosivos. Fosse em São Paulo, na Bahia ou alhures a construção dos 

empreendimentos ferroviários do Oitocentos exigia  muitas atividades complementares como 

os serviços de extração de pedras “atividade de alto risco à vida dos trabalhadores”, em razão 

de que nessa atividade os operários viviam “incrustados nas pedreiras e expostos ao excessivo 

calor e à falta de ventilação” onde manuseavam enorme quantidade de artefatos explosivos.45 

Além dos acidentes de trabalho na via férrea havia os conflitos com armas brancas ou 

de fogo que ocasionavam mortes e ferimentos, como o corrido em 11/01/1863, entre dois 

irmãos brasileiros e um grupo de portugueses, ocasionando a morte de três desses últimos: 

Manoel Fernandes de Lima “recebeu uma bala no ventre”, Bento Soares “recebeu um tiro no 

estômago”; e José Joaquim “recebeu uma facada no coração”. Ainda em 1863: em 21/03, 

Manoel Rodrigues se feriu com uma “pistola disparada casualmente”; em 06/05, R. Ferdeley 

sofreu ferimento “deu-lhe um tiro o americano J. William”; em 09/06, dois alemães foram 

“feridos com uma foice”; e em 03/09 um trabalhador foi ferido levemente por facada e outros 

dois foram feridos pelo disparo de uma espingarda.46 Por estes acidentes percebe-se que o uso 

de facas e armas letais, pistolas e espingardas eram algo corriqueiro entre os trabalhadores e 

assim como as bebidas alcoólicas, eram causas de reclamações por parte do superintendente 

da companhia e de autoridades da Província. 

A companhia mantinha médicos nos canteiros de obras que atestavam os ferimentos e 

óbitos de trabalhadores, entretanto, em matéria publicada no Correio Paulista em 1862, sobre 

um conflito entre portugueses operários da ferrovia, aparece reprovação quanto à assistência 

médica fornecida, ou a falta dela aos trabalhadores:  

Anteontem, pelas 7 horas da tarde, foi preso em flagrante delito, na estrada de ferro 

de Mogi, o português José Maria de Barros, por ter ferido gravemente a José Alves 

                                                           
44 Revista Commercial, 15/10/1863, p. 2. HRMR. 
45 SOUZA. Robério Santos. “Mãos à obra”: a construção da primeira ferrovia da Bahia (1858-1863). Bahia 

com História. Revista Eletrônica da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé, n. 2, out 2015. Disponível em: 

http://bahiacomhistoria.ba.gov.br/?artigos=artigo-maos-a-obra. Acesso em 15/03/2016. 
46 Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Dr Vicente Pires da Motta 

apresento á Assemblea Legislativa na Sessão do anno de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de A. 

Marques. 1864, mapa 10. CRL.   

http://bahiacomhistoria.ba.gov.br/?artigos=artigo-maos-a-obra
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Salgueiro, e levemente a José Borges Monteiro, ambos portugueses, e todos 

trabalhadores da estrada de ferro. Nove trabalhadores da estrada conduziram ontem 

às 3 para às 4 da madrugada, o criminoso e os dois feridos a esta cidade. Aquele foi 

recolhido à cadeia e estes ao hospital da Santa Casa, onde foram imediatamente 

tratados pelo médico assistente o senhor dr. Castro. O estado de Salgueiro deixa 

pouca esperança para sua vida, porque foi transportado para esta cidade, com parte 

dos intestinos fora do corpo e já em estado de grande inflamação. Talvez o pronto 

socorro de um médico logo depois do ferimento, lhe teria salvado a vida. Não 

sabemos para que serve a assistência de um médico inglês no Mogi, se não é para 

estes e semelhantes casos.47   

Independentemente da condição jurídica e ou da nacionalidade, a multidão de 

trabalhadores subalternos empregada na construção da estrada de ferro estava sujeita a 

grandes perigos em todas as seções da linha. Dividindo angustias e apreensões num ambiente 

de trabalho marcado por terríveis adversidades, esses sujeitos compartilhavam experiências 

marcantes e traumáticas nesse mundo de trabalho oitocentista. 

A segunda seção da linha, que abarcava a Serra do Mar, era a que apresentava as 

maiores dificuldades em razão das precipitações e dos desbarrancamentos ocorridos não só 

por causa das chuvas, mas também pela própria topografia e natureza do trabalho executado. 

Escavações, aterros e drenagens, principalmente na primeira seção, resultavam em muitas 

perdas materiais e, o mais grave, em muitas perdas de vidas humanas.48 Em razão dos 

desafios técnicos para transpor a região montanhosa, os engenheiros ingleses projetaram e os 

operários executaram, os quatro planos inclinados, que através de cabos, faziam os trens 

descerem e subirem a Serra através dos patamares construídos. Tendo em vista a “magnitude 

das obras” a “diminuição de braços na serra” sempre causava apreensão, já que “dela depende 

grandemente todo o restante da Linha, e nela se encerram as maiores dificuldades a vencer-se 

uma força de dois mil homens ai empregada, não seria por certo exagerada”.49  

Na Imagem 9, vemos uma turma de operários trabalhando no primeiro plano inclinado 

da Serra, com pás e enxadas, que juntamente com picaretas e carros de mão eram as 

ferramentas mais utilizadas nos canteiros da estrada de ferro. Na Imagem 10, trabalhadores 

parecendo formigas ante a grandiosidade do viaduto da Grota Funda, construído entre 1863-

1865, com uso de guindaste, medindo 215 metros de comprimento e com uma altura máxima 

de 57 metros, dando uma dimensão da dificuldade da construção dessa obra de arte, que 

rasgando a Serra do Mar em sua forma curvada tanto fascínio provocou nos contemporâneos. 

                                                           
47 Correio Paulistano, 03/10/1862, p. 2. HDBN. 
48 CYRINO, op. cit., p. 85. 
49 Documento que acompanha o Relatorio que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Dr. Vicente Pires da Motta 

apresentou a Assembléa Provincial no anno de 1863. Typ. Imparcial de J. R. de A. Marques. 1863, p. 55. CRL. 
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Imagem 9. Trabalhadores no Primeiro Plano Inclinado. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Imagem 10. Trabalhadores no Viaduto da Grota Funda. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Para se ter uma noção aproximada das dificuldades e perigos a que estavam expostos 

os trabalhadores nos serviços da Serra do Mar, vale a pena acompanhar o relato de uma 

viagem que um grupo de pessoas fez à região por trem. Essa aventura, feita no dia 4 de 

novembro de 1865 e publicada no Diario de S. Paulo no dia 30 do mesmo mês, foi descrita 

por sua personagem principal, tal dr. J. A. Pinto, que assim deixou relatado a epopeia: 

Um passeio a estrada de ferro [...] no dia 4 deste mês, empreendemos um segundo 

passeio, que nos ia sendo fatal, e, como as impressões desse dia possam aproveitar 

àqueles que tenham igual vocação [...] daremos a lume, ainda que resumida e 

perfunctoriamente, o que então ocorreu. Ao meio dia, partimos da estação da Luz 



54 
 

 
 

em companhia dos senhores Glein e sua família [...] e outros passageiros em número 

superior a 20 pessoas, achando-se na locomotiva o engenheiro em chefe dos 

empreiteiros senhor Henderson. O senhor Superintendente da companhia dr. 

Aubertin, que estava na estação, ao que parecia com intenção de seguir viagem, 

deixou-se ficar, e esse fato, e a copiosa chuva que caia em torrentes, fez-nos logo 

acreditar que nos esperavam grandes trabalhos na serra. [...] aguardávamos com 

ansiedade o momento de transpor o famoso viaduto da Grota Funda passando ufanos 

em uma altura de 180 pés [...] e porque todos se mostrassem impacientes com tal 

demora, tomei o expediente de seguir a pé até encontrar o senhor Henderson: depois 

de ter descido algumas quadras arrependi-me de tal temeridade, porque a estrada era 

uma torrente, e os paredões da montanha derretiam-se como sal, caindo de instante a 

instante grandes montões de terra de uma altura considerável: no corte que fica à 

meia distância do quarto plano inclinado encontrei uns 10 ou 12 trabalhadores 

armados de pás a olharem atentamente para o barranco; ao passar perguntei-lhes o 

que estavam fazendo, e tive por única resposta: “corra, senão morre”: não pude 

perceber logo qual a razão por que tinha de morrer, mas como correr era condição, 

sine qua, para escapar da morte, disparei pelo rasgo fora com tal precipitação, que, 

ao ouvir um grande estrondo atrás de mim, escorreguei e cai literalmente no meio da 

lama; levantando-me com a mesma velocidade com que tinha caído, olhei para traz e 

vi que algumas centenas de toneladas de terra tinham caído sobre o lugar em que 

acabava de passar, tendo desaparecido os tais trabalhadores, que nesse momento 

supus enterrados, mas que depois soube terem corrido para o lado oposto escapando 

assim do perigo: se até esse lugar eu corria, daí por diante voava, na intenção de 

safar-me de um perigo que eu reputava eminente por toda a extensão da serra [...] Na 

ocasião em que expunha ao senhor Henderson o que havia ocorrido em minha 

passagem até ali, despencou-se do alto da montanha uma porção enorme de 

volumosas pedras, que, com fracasso horrível, vieram cair a poucos passos de nós. O 

senhor Henderson voltou apenas o rosto para verificar o fato, e prosseguiu tranquilo 

na conversa em que estava empenhado comigo. [...] Dr. J. A. Pinto Junior50 

Pode-se deduzir a tensão atroz a qual estava submetido o grupo dos “10 ou 12 

trabalhadores armados de pás a olharem atentamente para o barranco” vigiando “os paredões 

da montanha” que “derretiam-se como sal”. O alerta “corra, senão morre” que os operários de 

forma automática deram ao dr. J. A. Pinto em razão do perigo eminente de serem soterrados, 

certamente era algo que fazia parte da rotina de trabalho desses sujeitos, de uma dura 

experiência e aprendizagem compartilhada pelos trabalhadores dos canteiros de obras da via 

férrea. Em situações análogas a essa quantas vezes a senha “corra, senão morre” não deve ter 

sido proferida e quantos indivíduos não teriam conseguido se safar em razão disso. Ao 

ouvirem esse tipo de alerta de seus companheiros de labuta, diferentemente do senhor J. A. 

Pinto, que não fazia parte daquele mundo de trabalho, os operários imediatamente deviam 

“perceber logo qual a razão por que tinha de morrer”. E quantos não tiveram sorte diferente 

daquela turma de trabalhadores que rapidamente “tendo desaparecido”, fez logo o dr. J. A. 

Pinto supor estarem soterrados, mas que devido ao fato de terem “corrido para o lado oposto” 

conseguiram sair ilesos do desbarrancamento ocasionado pela forte tormenta. 

                                                           
50 Diario de S. Paulo, 30/11/1865, p. 1. HDBN. 
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 Em agosto de 1862, o Correio Paulitano, reproduzindo a Revista Commercial, 

noticiava: “Num desmoronamento que houve nas obras da estrada de ferro de Mogi 

pereceram quatro trabalhadores estrangeiros, cujos corpos anteontem foram levados para esta 

cidade, e consta que alguns outros ficaram bastante feridos ou contusos pelo 

desmoronamento”.51 Provavelmente, os trabalhadores acometidos por esse acidente faziam 

parte de um grupo de sete italianos que aparece no mapa de acidentes com o registro do 

ocorrido em 04/08/1862. Os que pereceram foram Barruti Furmino, Bianco João Baptista, 

Lourenço Curatelli e Jacomo Mioni, com os três outros sofrendo contusões. Nessas situações-

limite a solidariedade entre os trabalhadores podia ser comovente: “De Mogi, onde as águas 

também fizeram grande estrago, veio anteontem o cadáver de um trabalhador da estrada de 

ferro, que, lutando na salvação de outros, morreu afogado”.52    

 

1.1 Formas de recrutamento e salários/jornais 

  

O recrutamento de trabalhadores para as obras de construção da estrada de ferro por 

parte dos subempreiteiros e seus agentes, ocorria de várias formas. Dentro da Província e em 

outras províncias do Império a mão de obra era arregimentada. Também havia aqueles que se 

apresentavam espontaneamente nos canteiros da linha atraídos pelos salários pagos, podendo 

ser imigrantes, nacionais livres ou escravos evadidos. Sobre o agenciamento de trabalhadores 

em outras províncias para as estradas de ferro de São Paulo, Ademar Benévolo havia 

observado que “em São Paulo, onde geralmente há falta de braços, as firmas empreiteiras 

mandam buscar em Minas muitas turmas de ‘piolhos de linha’, várias delas já enxertadas de 

baianos, do São Francisco”.53 Além dos mineiros “enxertados de baianos” outros “piolhos de 

linha” eram recrutadas no Rio de Janeiro para os canteiros da SPR.  

O engenheiro Charles Romier, em artigo no Carreio Paulistano em dezembro de 

1862, sobre a construção da via férrea, informava que “pelo mês de Março, tempo de chuva, 

havia trabalhadores quase em todos os lugares, no mês de Maio principiaram a fugir da Serra 

por causas já conhecidas, e em pouco tempo existia apenas 300 trabalhadores em toda a serra, 

                                                           
51 Correio Paulistano, 15/08/1862, p. 3. HDBN. 
52 Revista Commercial, 09/01/1862, p. 2. HRMR.  
53 BENÉVOLO. Ademar. Introdução a História Ferroviária do Brasil: estudo social, político e histórico. 

Recife: Edições Folha da Manhã. 1953, p. 47, 48. 
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onde deviam existir sempre 2.000 homens”. Em razão disso a companhia “resolveu então 

mandar vir do Rio de Janeiro os trabalhadores de que tinha suma necessidade, sob pena de 

abandonar completamente todos os trabalhos”. Dessa forma “durante dois meses chegaram do 

Rio de Janeiro bastante trabalhadores para por este modo dar maior impulso as obras”. 

Entretanto, em razão do descontentamento dos operários e subempreiteiros com pagamentos 

atrasados, inexatidão dos valores, falta de instrumentos de trabalho e materiais para as obras 

“agora mesmo para mais de metade de trabalhadores voltaram para o Rio de Janeiro e o pouco 

que ficou não tardará em seguir o mesmo caminho”.54  

Praticamente, todos os presidentes da província de São Paulo, nos anos de construção 

da estrada de ferro, 1860-1866, fizeram referência ao “aumento da população flutuante havido 

nestes últimos anos”.55 Entre essa população flutuante “grande número de jornaleiros 

estrangeiros tem afluído para a Província, para empregarem-se nos serviços da estrada de 

ferro”,56 e também para a cidade de São Paulo “concorre grande número de pessoas que 

emigram das Províncias vizinhas”,57 possivelmente atraídos pelos trabalhos de construção da 

ferrovia. Sobre os escravos evadidos que afluíam para as obras da ferrovia e os que eram 

alugados para elas, não havia menção nos relatórios governamentais, a questão aparecerá em 

ofícios e na imprensa. 

As formas de inserção da força de trabalho nos canteiros de obras da ferrovia eram 

múltiplas e variadas. Havia os empreiteiros que possuíam suas próprias turmas de 

trabalhadores, tanto livres como escravos; trabalhadores cativos que eram alugados aos 

subempreiteiros; os que se empregavam como jornaleiros: “Precisa-se de 4 trabalhadores para 

a estrada de ferro, sendo para fazer valas, pagando-se o jornal de 2$500 réis diários; para 

tratar na estação de São Bernardo, negócio de Castello & Silvarinho”.58 Também existiam 

firmas empreiteiras que faziam contratos com esses operários: 

                                                           
54 Correio Paulistano, 11/12/1862, p. 3. HDBN. 
55 Relatorio com que o Illmo e Exmo Sr Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello entregou a 

Presidencia da Provincia de S. Paulo ao Illmo e Exmo Sr Cel. Joaquim Floriano de Toledo 5ª Vice-Presidente da 

mesma Provincia no dia 24 de Outubro de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial de J R. de A. Marques. 1864, p. 4. 

CRL. 
56 Relatorio apresentado a Assembléa Provincial de S. Paulo pelo Conselheiro Dr. Vicente Pires da Motta 

presidente da mesma Provincia no dia 2 de fevereiro de 1863. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de A. Marques. 

1863, p. 4. CRL. 
57 Discurso do Illmo e Exmo Sr Conselheiro Antonio José Henriques presidente da Provincia de S. Paulo que 

abrio a Assembléa Legislativa provincial no anno de 1861. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de A. Marques. 

1861, anexo S 1-1, S 1-2. CRL. 
58 Correio Paulistano, 05/09/1865, p. 4. HDBN.  
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Trabalhadores - Uma sociedade que tomou por empreitada, uma grande porção de 

extensão da linha férrea, necessita de trabalhadores. Na rua da Glória n. 22, se farão 

os contratos, devendo os interessados apresentarem-se ali até domingo à tarde, pois 

que na segunda-feira devem seguir seu destino. Previne-se que as despesas da 

viagem, até ao lugar do serviço será feita à custa da sociedade, e que esta pagará 

maior salário que qualquer dos outros empreiteiros.59 

Nesse caso, além da promessa de que as despesas com o deslocamento dos 

trabalhadores até o local das obras seriam custeadas pelos empreiteiros, a sociedade que 

tomou empreitada na estrada de ferro fazia uma promessa ainda mais compensadora aos 

possíveis contratados, a de pagar salários superiores a “qualquer dos outros empreiteiros”. Se 

os pagamentos seriam realmente maiores que os oferecidos por outras firmas empreiteiras os 

operários logo saberiam. O que o anúncio deixa transparecer é que havia uma concorrência 

entre os subempreiteiros da construção da primeira ferrovia paulista por mão de obra. Sobre 

os contratos feitos entre esses agentes e os trabalhadores da construção e manutenção do 

universo ferroviário oitocentista, eles tanto podiam ser temporários ou de prazos mais 

dilatados “variando de acordo com a complexidade dos trabalhos, com as tarefas e preços 

acertados, com os salários e – um ponto relevante – com os trabalhos sazonais na 

agricultura”.60  

Há indicações que os salários/jornais pagos aos trabalhadores empregados na 

construção da SPR eram maiores que os recebidos por muitos trabalhadores empregados em 

outras atividades ou ramos de trabalho. Em 1861, para fazer reparos na estrada da Maioridade 

que ligava São Paulo a Santos, o presidente da Província mandou “organizar uma turma de 

trabalhadores engajados, aos quais se pagasse, se tanto fosse preciso, o mesmo salário que dá 

a estrada de ferro a fim de no mais breve tempo tornar o caminho transitável sem perigo, e 

sem grave prejuízo para os que têm de atravessá-lo”.61 No começo de 1862, num anúncio 

convidando trabalhadores, certamente para os trabalhos na estrada da Maioridade, houve o 

esforço de pagar diárias parecidas à percebida pela força de trabalho menos especializada da 

estrada de ferro, na tentativa de atração de mão de obra: “Convida-se trabalhadores para o 

serviço da Serra de Santos com jornal de 2$000 por dia. Os trabalhadores estão a seco, mas 

                                                           
59 Ibidem, 30/01/1862, p. 4. HDBN. 
60 LAMOUNIER. Maria Lucia. Agricultura e Marcado de Trabalho: trabalhadores brasileiros livres nas 

fazendas de café e na construção de ferrovias em São Paulo, 1850-1890. Estudos Econômicos. São Paulo, v. 37, 

n. 2, abril-junho 2007, p. 353-372. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35908. Acesso em: 

02/07/15.  
61 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da Provincia de São Paulo na 1ª sessão da 14ª Legislatura pelo 

Presidente doutor João Jacyntho de Mendonça. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de A. Marques. 1862, p. 59. 

CRL. 

http://www.revistas.usp.br/ee/article/view/35908
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dá-se 800 réis diários para um cozinheiro e rancho também; quando se apresentem em número 

de 10 para cima”.62  

A concorrência entre a estrada de ferro e a estrada de rodagem por mão de obra havia 

sido apontada por Wilma Costa: 

Quando, em 1862, o governo enceta os trabalhos de restauração da Estrada da 

Maioridade, danificada pela chuva, contratando trabalhadores para esse fim a 

competição pela mão de obra provoca, na construção da São Paulo Railway, um 

aumento das diárias dos trabalhadores da ordem de $600 a $800 réis (as diárias 

situavam-se, por essa época, em torno de 2$000 réis).63   

Um relatório de 1861 do engenheiro fiscal, se reportando aos operários da estrada de 

ferro, dizia “que no dia 13 de Fevereiro do mesmo próximo passado um não pequeno número 

deles retirou-se da serra, por não concordar no salário, que lhes foi proposto pelos 

Empreiteiros, 2$000 a seco diariamente, quando até então percebiam 1$500 e comida”.64 A 

diária de 2$000 réis também “a seco” oferecida nos trabalhos da estrada de rodagem em 1862 

era a mesma oferecida em 1861 pelos empreiteiros da via férrea e recusado por muitos 

trabalhadores. Havia o esforço dos administradores da estrada da Maioridade em oferecer aos 

operários o mesmo salário pago na ferrovia.  

Conforme anúncio acima citado uma firma com empreitada nas obras da ferrovia 

oferecia jornais de 2$500 réis para o serviço ordinário de cavar valas. Indicando o aumento da 

diária nos trabalhos de construção da SPR destacado por Costa. Em 1862, nos serviços da 

estrada da Maioridade também podia se encontrado essa mesma diária sendo oferecida a 

quem pudesse interessar: “Trabalhadores para a Estrada de Santos a Capital. PAGA-SE ao 

bom trabalhador a 2$500 por dia útil, dando-se sustento e ferramenta. A quem convier dirija-

se ao Senhor Manoel Antonio Machado Junior, no ponto das Caveiras”.65 Porém, a 

implantação da estrada de ferro na Província não significou concorrência por trabalhadores 

apenas com a estrada da Maioridade. 

Rendimentos pagos, por exemplo, às forças policiais da Província eram visivelmente 

inferiores aos pagos aos trabalhadores menos qualificados dos canteiros da via férrea. No 

                                                           
62 Correio Paulistano, 19/01/1862, p. 3. HDBN. 
63 COSTA, 1976, p. 152.  
64 Discurso com que o Illmo e Exmo Sr Conselheiro Antonio Jose Henriques Presidente da Provincia de S. Paulo 

abrio a Assembléa Legislativa Provincial no anno de 1861. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de A. Marques. 

1861, p. 34. CRL. 
65 Revista Commercial, 08/11/1862, p. 4. HRMR (destaque original). 
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relatório entregue a Assembleia Legislativa em 1862, o presidente João Jacynto de Mendonça 

examinava os motivos pelos quais “não concorrem a engajar-se no Corpo de Permanentes 

mais praças, quanto este serviço os isenta do recrutamento para a tropa de linha”. Entre as 

várias causas que contribuíam para isso, para Mendonça “a causa principal deste fato é a 

concorrência que lhe faz a empresa da estrada de ferro, pagando grandes salários por serviço 

que não é mais árduo, e no qual, sobretudo, há todos os dias horas certas de descanso, que o 

soldado nem sempre pode ter”.66 Pelo já exposto aqui, o presidente estava sendo generoso ao 

comparar o trabalho nos canteiros de obras da linha com o serviço policial, constatando que 

aquele não era mais árduo que este. Se a labuta das praças se tornou mais penosa, isso se deu 

a partir de 1865, com a caçada humana, quando o impacto da Guerra o Paraguai se espalha 

pelas províncias do Império. E os trabalhadores brasileiros da construção e operação da 

ferrovia também tinham isenção do recrutamento para o Exército e Guarda Nacional. 

Depois de alguns anos, o Barão de Itauna (Candido Borges Monteiro) ao se retirar do 

cargo de presidente voltava ao tema, observando as dificuldades do engajamento de homens 

para a polícia na Província “em vista da insignificância da diária de 700 a 1$, marcadas para 

as praças, visto hoje não há serviço, por mais grosseiro que seja, em que um trabalhador não 

alcance maior salário, com menor responsabilidade”.67 Nesse período o conflito contra o 

Paraguai deve ter desestimulado muitos indivíduos de aderir às forças públicas. Participar da 

caçada humana aos recrutáveis, manter a ordem num contexto conturbado e receber parcas 

diárias, setecentos a um mil reis, menos da metade do que recebia um trabalhador menos 

qualificado da estrada de ferro, eram motivos para lá de poderosos para muitos preferirem, 

por exemplo, o trabalho na ferrovia ao invés de entrarem nas forças de repressão.  

                                                           
66 Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa da Provincia de São Paulo na 1ª sessão da 14ª legislatura pelo 

Presidente doutor João Jacyntho de Mandonça. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. de A. Marques. 1862, p. 14. 

CRL. O emprego na polícia era uma opção de trabalho na Província ao brasileiro livre pobre, conforme: 

ROSEMBERG. André. Polícia, policiamento e o policial na província de São Paulo, no final do Império: a 

instituição, prática cotidiana e cultura. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP. 2008. 
67 Relatorio com que S. Exc. o Sr. Senador Barão de Itauná passou a administração da Provincia ao Exm. Sr. 

Comendador Antonio Joaquim da Rosa 3º Vice-Presidente. São Paulo: Typ. Americana. 1869, p. 10. CRL. Em 

apenas três localidades as praças do corpo de permanentes da polícia recebiam diárias de 1$000 (mil) réis, 

Bananal, Santos e Campinas. Em seis localidades percebiam $900 (novecentos) réis: Guaratinguetá, Silveiras, 

Pindamonhangaba, Piracicaba, Rio Claro e Limeira. Em outros 27 locais percebiam $800 (oitocentos) réis, entre 

eles: Santa Ifigênia, Brás, Jundiaí, Sorocaba, Araraquara. E na grande maioria das localidades, 88, as praças 

recebiam diárias de $700 (setecentos) réis, entre elas: São Bernardo, Guarulhos, Lorena, Freguesia do Ó, Mogi 

das Cruzes, Ribeirão Preto. Relatorio com que S. Exc. o Sr. Presidente conselheiro Joaquim Saldanha Marinho 

passou a administração da Provincia de S. Paulo a S. Exc. o Sr. Vice-Presidente coronel Joaquim Floriano de 

Toledo a 24 de abril de 1868. São Paulo: Typ. Ypiranga. 1868, S1-15, S1-17, mapa 1, mapa 2. CRL.     
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A implantação das ferrovias no Brasil imperial atraiu também a atenção de 

trabalhadores, tanto livres como escravos, engajados na agricultura de subsistência e na 

agricultura de exportação. Um estudioso das questões socioeconômicas brasileiras da segunda 

metade do XIX e testemunha coeva, tratou do tema: 

 [...] que as vias férreas em construção têm chamado para seus trabalhos não 

pequeno número de homens livres e escravos, que antes somente se ocupavam da 

agricultura, sendo causa desta mutação de serviços os elevados jornais de 2$000 e 

2$500 diários que lhes oferecem aquelas empresas, os quais são mais vantajosos que 

os diminutos valores que recebem das vendas de suas pequenas colheitas.68   

A força de trabalho empregada na construção da SPR, ou parte dela, depois de anos de 

serviços prestados, aprendendo na dura lida diária dos canteiros de obras muitas atividades 

novas e acumulando experiência nesse tipo de empreendimento, pode formar um know how 

que não seria desperdiçado pelos empreiteiros que seguiram no ramo ferroviário ou em 

outros. A partir de década de 1870, a Província foi rasgada por novas estradas de ferro e as 

firmas empreiteiras não iriam abrir mão de uma mão de obra já treinada, tendo em vista que a 

da primeira estrada de ferro paulista acabou funcionado como uma espécie de escola para 

esses trabalhadores. Muitos podem ter sido aproveitados na Província em outras obras viárias, 

além das vias férreas: “Na estrada de Jundiaí a Campinas precisa-se de trabalhadores para os 

concertos desta, prefere-se os que já trabalharam na estrada de ferro. Para tratar com José 

Cazes no Hotel da Europa, em Jundiaí”.69 Ou também poderia ser para trabalhar noutras 

ferrovias e obras em outros pontos do Império: “Os antigos trabalhadores de D. H. Sampson 

& Comp. nas obras de Juqueri, da estrada de ferro de Santos a Jundiaí, que desejem empregar-

se outra vez com os mesmos Senhores podem fazê-los, dirigindo-se pessoalmente e sem perda 

de tempo, a rua Direita n. 15, Rio de Janeiro”.70 E possivelmente uma parte dessa mão de obra 

tenha sido incorporada pela própria São Paulo Railway e empregada nos serviços de 

manutenção da via permanente e operação da ferrovia.  

 

 

                                                           
68 SOARES. Sebastião Ferreira. Notas Estatisticas sobre a Produção Agricola e Carestia dos Generos 

Alimenticios no Imperio do Brazil. Rio de Janeiro. Typ. J. Villeneuve e Comp. 1860, p. 137. Sobre o tema ver: 

LAMOUNIER, 2012, capítulo 4. Brasileiros na Agricultura e na Construção das Ferrovias: sazonalidade e 

condições de trabalho.     
69 Correio Paulistano, 30/01/1868, p. 4. HDBN. 
70 Ibidem, 05/06/1869, p. 3. HDBN. 
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2. Escravidão e Ferrovia: trabalhadores escravos na construção da SPR 

 

Cenas da escravidão: 

Comunicam-nos o seguinte: Um pardo de nome Fernando, pertencente ao senhor 

Coronel Marcellino José de Carvalho, da cidade da Paraibuna, foi ajustar-se de 

camarada no estabelecimento de olaria pertencente aos senhores Andrade e Cª, como 

livre, e com o nome suposto de João. No domingo próximo passado apresentou-se 

um procurador do dito coronel, reclamando a entrega do pardo. Os senhores 

Andrades, que não suspeitavam que entre os seus camaradas houvesse um escravo 

fugido, declarou a aquele procurador que o fosse reconhecer, e que depois com 

cautela, daria as providências para a sua apreensão, o qual se dirigindo a aquele 

estabelecimento, acompanhado pelo senhor dr José Maria de Andrade, reconheceu o 

escravo que trabalhava em cima de um forno de telhas, que se está construindo, com 

mais de 36 palmos de altura. Receando que o dito pardo o houvesse já reconhecido, 

imprudentemente tentou aquele procurador prendê-lo em tão perigoso lugar, 

segurando pelo corpo, porém o pardo esforçando-se por evadir-se, caíram ambos da 

muralha, ficando o apreensor bastante contuso. O pardo conseguiu correr para a 

várzea, esperando assim não ser preso, mas infelizmente perseguido por outros 

camaradas, não teve outro recurso senão atirar-se ao rio Tietê, que passa 400 braças 

distante daquele estabelecimento, e apesar dos socorros empregados pelos senhores 

Andrades, que mandaram três escravos seus atirarem-se ao rio, porém nada se 

conseguiu, e até esta data ainda não foi encontrado o cadáver deste desgraçado que 

na idade de 20 anos preferiu a morte à escravidão. Um itapetiningano que tem filhos 

para educar.71 

Esse trágico acontecimento envolvendo o escravo Fernando, do tal coronel Marcellino 

José de Carvalho, que se apresentou como o livre João numa olaria em busca de trabalho e 

liberdade, conforme descrito pelo missivista “itapetiningano que tem filhos para educar”, que 

“na idade de 20 anos preferiu a morte à escravidão”, foi noticiado no Correio Paulistano do 

dia 20 de abril de 1864. A história de Fernando ou João traz algumas semelhanças com a de 

escravos que da década de 1860, na província de São Paulo, fugiam em busca de trabalho e 

quiçá liberdade, para os canteiros de obras da SPR. Como no caso de Fernando e/ou João, 

muitos trabalhadores cativos evadidos se apresentavam nos canteiros de obras da ferrovia 

como sendo forros e com nomes trocados como estratégia para não serem descobertos. Muitos 

desses trabalhadores, nesse caso não só escravos, como também livres, brasileiros e 

imigrantes acabam encontrando a morte na estrada de ferro em decorrência de acidentes de 

trabalho e conflitos de toda espécie. 

Num anúncio de um subempreiteiro da construção da estrada de ferro da Companhia 

Paulista, publicado na Gazeta de Campinas em 09/02/1871, lê-se: “Trabalhadores – Precisa-

                                                           
71 Ibidem, 20/04/1864, p. 3. HDBN. 
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se de uns cem livres ou escravos para os trabalhos da estrada de ferro da C. P.; garantem-se 

muito bons jornais e comodidades trata-se na fazenda da Samambaia, a uma légua de 

Campinas com o empreiteiro”.72 

Dentro ou fora do perímetro das estradas de ferro “uns cem livres ou escravos” é 

bastante representativo de como se processou a transição do trabalho escravo para o livre no 

Brasil. Particularmente, no universo ferroviário o ajuntamento de trabalhadores de todas as 

condições causou preocupação a muitos: “Sabe-se o que de ordinário acontece no Brasil e 

fora dele, por ocasião do preparo das vias férreas; as aglomerações de homens de todas as 

classes, de refugiados, de escravos fugidos, entre nós são um perigo eminente”.73 Como já 

observado, os operários cativos que trabalhavam na estrada de ferro estavam sujeitos aos 

perigos parecidos aos que estavam os operários livres. Ambos desenvolviam muitas 

atividades ariscadas como o serviço de cavouqueiro na extração de pedras com o manuseio de 

explosivos. No Quadro 3, arrolo os trabalhadores escravos que sofreram acidentes de trabalho 

nas obras de construção da ferrovia, que aparecem nos mapas do período 1861-1863. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Gazeta de Campinas, 09/02/1871, apud: MOURA. Denise Soares de. Saindo das Sombras: homens livres no 

declínio do escravismo. Campinas: CMU-Unicamp. 1998, p. 286. 
73 Correio Paulistano, 08/10/1862, p. 1. HDBN (grifos meus). 
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Quadro 3. Acidentes com trabalhadores escravos na SPR entre 1861-1863. 

Data Nome  Acidente  Observação  

Jan/1861 João (escravo) Afogado atravessando o rio (morte). Procedeu-se a corpo de 

delito. 

02/09/1861 Benedicto Cotovi 

(crioulo) 

Queimado por pólvora (morte).  

02/09/1861 Thomaz Francisco da 

Costa (crioulo) 

Queimado por pólvora.  

02/09/1861 Agostinho (crioulo) Queimado por pólvora. Foram queimados os três 

por pólvora, morreu o 

primeiro e salvaram-se os 

outros dois. 

14/06/1862 Marcos (escravo) Passou-lhe um vagão sobre uma das 

mãos, tornou-se necessário amputá-la. 

 

26/07/1862 Um preto escravo Foi apertado de encontro ao barranco por 

um vagão. 

 

26/08/1862 Um preto escravo Esmagado sob uma pedra (morte).  

15/10/1862 Um preto escravo Afogado (morte).  

17/04/1863 João (escravo) Fratura.  Morreu a 20 do mesmo 

mês. 

17/07/1863 Bernardo (escravo) Ferida contusa.  

Fonte: Relatorio da Repartição dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas apresentado á 

Assembléa Geral Legilativa na 2ª sessão da 11ª Legislatura pelo Respectivo Ministro e Secretario de Estado 

Manoel Felizardo Souza e Mello. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Laemmert, 1862, anexo FN3, CRL; 

Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Doutor Vicente Pires da Motta 

apresentou a Assemblea Legislativa Provincial no anno de 1863. São Paulo: Typ. Imparcial de Joaquim R. A. 

Marques. 1863, mapa 8, CRL; Documentos que acompanham o Relatorio que o Illmo. e Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Vicente Pires da Motta apresentou á Assemblea Legisçativa Provincial na Sessão do anno de 1864. São 

Paulo. Typ. Imparcial de Joaquim R. A. Marques, 1864, mapa 10, CRL. 

Esses dados de acidentes e mortes na estrada de ferro envolvendo trabalhadores 

cativos são apenas parciais, uma vez que não pude encontrar os mapas referentes aos anos 

1864-1866. Mas pode-se inferir que casos de obtidos entre esses operários eram elevados, 

uma vez que dos 10 acidentes de trabalho ocorridos no período 1861-1863, metade terminou 

com a morte do escravo. Afogamentos como o do cativo João ao atravessar um rio ou o de 

“um preto escravo” era uma causa corriqueira de falecimentos, tanto entre trabalhadores 

escravos como livres na construção da ferrovia. A linha da SPR era cortada por uma 

imensidão de rios (Tietê, Grande, Tamanduateí, Juqueri, Cubatão, Casqueiro etc), sendo 

necessário erguer várias pontes sobre as suas águas, potencializando sobremaneira os riscos 

de afogamentos entre os operários que se submetiam ou eram submetidos aos trabalhos de 
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feitura das pontes. Imagine-se o sacrifício que deveria ser para esses homens trabalharem 

nessas obras de arte. Até mesmo em momentos de asseio corporal os rios poderiam não 

perdoar os trabalhadores: “Anteontem, em ocasião de banhar-se no rio do Cubatão, morreu 

afogado um moço de vinte anos, Carlos Frederico Heidmann, filho de pais alemães, 

moradores nesta cidade, e empregado nos trabalhos da estrada de ferro no Mogi”.74 

Nas fotografias da SPR tiradas em 1865, para divulgação da primeira ferrovia da 

Província e obtenção de algum rendimento através de sua comercialização, Militão Augusto 

de Azevedo não fotografou nenhuma das pontes ferroviárias construídas para a passagem da 

linha, a única ponte retratada pelo famoso fotógrafo foi a Ponte Grande no rio Tietê, na 

Capital, talvez a única que tenha chamado sua atenção.  

Imagem 11. Ponte Grande sobre o Rio Tietê. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Queimaduras, devido ao manuseio de explosivos, eram outras das causas de 

ferimentos e mortes entre os cativos. Se entre os cavouqueiros parecia sobressair a figura do 

português, escravos não estavam isentos de exercer essa ariscada atividade nas pedreiras da 

via férrea, como demonstra o acidente ocorrido com os escravos crioulos Benedicto Cotovi, 

Thomaz Francisco da Costa, e Agostinho, todos queimados por pólvora em 02/09/1861. 

Trabalhando conjuntamente com outros escravos e livres na retirada de pedras para as obras 

da estrada de ferro, o incidente ocasionou a morte de Benedicto Cotovi.  

                                                           
74 Ibidem, 08/01/1865, p. 2. HDBN. 
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Acidentes como o sofrido pelo escravo Marcos que perdeu uma das mãos ao passar 

sobre ela um vagão, ou como o de outro escravo que “foi apertado de encontro ao barranco” 

por outro vagão, ou ainda como o de um cativo “esmagado sob uma pedra”, causando sua 

morte, e como o de João que sofreu fratura e Bernardo com “ferida contusa”, evidentemente 

não foram os únicos ocorridos com os trabalhadores escravizados na ferrovia. Embora não 

tenha localizado todos os mapas de acidentes que descreviam, ao menos sumariamente, as 

causas das mortes e ferimentos, confeccionados pelos engenheiros fiscais da estrada de ferro, 

algumas dessas ocorrências com escravos chegaram a ser registradas nas páginas da imprensa:  

Em um dos dias desta semana, na estrada de ferro, túnel da Cachoeira, descendo na 

caçamba (grande balde em que sobem e descem as pessoas e o material para o 

trabalho da escavação) quatro escravos na altura de 120 palmos do poço, em que iam 

trabalhar, arrebentou-se o cabo e caíram sobre tábuas que se achavam colocadas no 

fundo do mesmo poço, resultando desta queda de tão considerável altura, a morte 

imediata de dois dos referidos escravos ficando os outros tão gravemente feridos que 

um deles já sucumbiu e há receio que igual sorte tenha o restante.75 

Os escravos que trabalhavam em turmas, misturados aos trabalhadores de outras 

condições jurídicas, como esses quatro que caíram tragicamente de uma caçamba numa altura 

de 26 metros ou os três que foram queimados por pólvora, tanto podiam ser alugados aos 

subempreiteiros, como podiam pertencer às próprias turmas destes. De uma forma ou de 

outra, o certo é que eram superexplorados nos canteiros de obras da ferrovia, como deve ter 

sido o caso do escravo alugado Miguel. O esgotamento físico, num universo de trabalho dessa 

magnitude, só contribuiria para a incidência de acidentes: “Anteontem à noite, o escravo 

Miguel, pertencente a excelentíssima senhora D. Thereza Alvim, foi horrivelmente 

machucado pelo encontro de dois vagões da estrada de ferro, que quase o esmagaram, 

arrebentando-lhe alguns ossos e ofendendo-lhe os pulmões”. No momento do ocorrido 

“achava-se Miguel de serviço nos trabalhos da via férrea”.76 Lançando mão da imaginação 

histórica, que é uma das ferramentas do ofício do historiador, podemos supor que, se Miguel 

estava trabalhando na via férrea até horas da noite, ele poderia muito bem estar ali na labuta 

desde bem cedo da manhã. Assim sendo, devido ao cansaço de várias horas de trabalho a que 

deve ter sido submetido, os seus reflexos não poderiam ou não deveriam estar tão apurados, 

dificultando o seu desvencilhar dos vagões.  

A proibição de não possuir escravos e de não empregá-los nas obras de construção das 

estradas de ferro brasileiras era aplicada às empresas ferroviárias e aos empreiteiros principais 

                                                           
75 Ibidem, 05/02/1865, p. 2. HDBN. 
76 Ibidem, 28/09/1865, p. 1. HDBN.  
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encarregados do empreendimento. Essa proibição não se aplicaria, porém, aos empreiteiros 

menores e subempreiteiros de firmas contratas para a construção da via permanente.77 A 

condição oitava do decreto 1.759 de 26 de abril de 1856 da Santos-Jundiaí, rezava que “a 

companhia se obriga a não possuir escravos, e a não empregar no serviço da construção da 

estrada de ferro senão pessoas livres”. Todavia, mesmo não possuindo escravos, a companhia 

era responsabilizada e cobrada por tudo que se passava nos canteiros de obras: “A companhia 

é a responsável perante o Governo, por isso que a Ela cabe não só obrigar os empreiteiros a 

conservar o número necessário de operários, mas determinar-lhes as obras que maior urgência 

apresentam em sua construção”,78 como fazia lembrar o engenheiro fiscal Wallace Cochrane.  

A principal justificativa atribuída pela historiografia para a interdição de trabalhadores 

cativos no empreendimento ferroviário diz respeito à intenção do Governo imperial de coibir 

o desvio dessa força de trabalho da agricultura. Cabe aqui uma questão, os milhares de 

empreiteiros menores e subempreiteiros que havia nas construções ferroviárias não podiam da 

mesma forma, desviar a mão de obra escrava, já que a legislação não os alcançava? De uma 

maneira ou de outra, muitos escravizados foram desviados ou se desviaram para as ferrovias. 

Essa proibição teria a ver só com questões econômicas ou questões sociais e políticas estariam 

embutidas nela? Será que uma possível “contaminação” dos escravos pela multidão de 

trabalhadores livres preocupava o Governo? Quem sabe, são questões em aberto.  

Sobre o emprego de mão de obra escrava na construção da SPR, Thais Fátima Cruz, 

ingenuamente, argumentou que: 

[...] aqui fora rejeitada como força de trabalho, uma vez que a companhia inglesa 

SPR não permitia que se contratassem escravos para a construção de sua ferrovia 

[...] Essa postura de somente trabalhar com mão de obra livre foi uma conduta 

permanente por parte dos ingleses, em empreendimentos realizados no Brasil, não 

sendo diferente com a Companhia São Paulo Railway que [...] se utilizaria dessa 

premissa na contratação de mão de obra para a construção da linha férrea que 

cortaria a serra do mar em São Paulo. Uma das cláusulas contratuais da companhia 

inglesa de estrada de ferro era de não contratar escravos para os trabalhos na 

ferrovia.79 

Essa suposta “postura de somente trabalhar com mão de obra livre” por parte dos 

empreendedores capitalistas ingleses envolvidos na construção da SPR foi também, 

                                                           
77 LAMOUNIER, 2012, p. 161. 
78 Correio Paulistano, 03/03/1864, p. 4. HDBN. 
79 CRUZ. Thais Fátima dos Santos. Paranapiacaba: a arquitetura e o urbanismo de uma vila ferroviária. 

Dissertação de Mestrado. São Carlos: EESC-USP. 2007, p. XVII, 5, 6. SOUZA, 2013, no primeiro capítulo “Os 

Senhores dos Trilhos” destaca como os interesses de empresários e empreiteiros ingleses estavam entrelaçados 

com mundo da escravidão baiana. 
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indiretamente, indicada por outros autores: “contratados ao empreiteiro inglês Robert Sharp & 

Sons pelo regime de empreitada, as obras tiveram 5.000 homens livres de várias 

nacionalidades, trabalhando simultaneamente em toda a extensão da linha”.80 Ou diretamente: 

“Cerca de cinco mil homens participaram da obra, em sua maioria imigrantes portugueses, 

espanhóis, italianos e ingleses pois a força de trabalho escrava era proibida naquela tarefa. 

Afinal, os ingleses condenavam a escravidão”.81 Com certeza, homens livres, nacionais e 

imigrantes, formavam a maior parte da força de trabalho empregada na construção da 

primeira estrada de ferro em solo paulista. Porém, por mais antiescravistas que os ingleses 

pudessem ser de forma alguma a mão de obra livre foi à única utilizada na construção da SPR. 

Trabalhadores escravos foram largamente empregados nas estradas de ferro em outros dois 

grandes centros da escravidão no continente americano. 

Nos estados escravistas do sul dos Estados Unidos os trabalhadores escravos tinham 

presença marcante no empreendimento ferroviário, e em razão da concorrência com os 

fazendeiros as companhias ferroviárias acabavam por comprar os seus próprios cativos, ao 

invés de só alugá-los.82 Duas décadas depois da abolição da escravidão naquele país muitos 

afro-americanos, que já possuíam experiência no mundo de trabalho das ferrovias, foram 

contratados para trabalhar nas estradas de ferro do México: 

Aunque los documentos disponibles aluden con mayor frecuencia a la línea del 

Pacífico, sabemos que la contratación de mano de obra extranjera se extendió a 

todos os lugares en los que la nativa resultó insuficiente para satisfacer las demandas 

de la construcción. Así por ejemplo, em junio de 1883 se informaba que ‘500 

negros, procedentes de Kansas, están trabajando en la división de Chihuahua del 

Central Mexicano’, y en mayo de 1884 la prensa mexicana daba cuenta de la 

contratación de ‘500 negros [...] de la raza africana’, aunque traídos del sur de 

Estados Unidos, para trabajar ‘en las estaciones’ del Ferrocarril Central.83 

Também em Cuba as empresas ferroviárias utilizavam trabalhadores escravos próprios 

e alugados. Mas se nos Estados Unidos a preferência das companhias férreas parecia ser pela 

aquisição dos escravos, na ilha caribenha a preferência parece ter sido pelo aluguel deles. 

Assim as companhias cubanas ficavam desobrigadas com a manutenção dessa força de 

trabalho, evitando prejuízos em casos de morte ou fuga dos escravizados. Oscar Zanetti 

Lecuona e Alejandro Garcia Alvarez destacam que em Cuba “las sucesivas construcciones 

                                                           
80 MAZZOCO. Maria Inês e SANTOS. Cecília Rodrigues dos. De Santos à Jundiaí: nos trilhos do café com a 

São Paulo Railway. São Paulo: Magma Cultural. 2005, 62. 
81 MARTINS. Ana Luiza. História do Café. São Paulo: Contexto. 2009, p. 162, 163. 
82 LAMOUNIER, 2012, p. 161.    
83 FICKER. Sandra Kuntz. Empresa Extranjera y Mercado Interno: El Ferrocarril Central Mexicano (1880-

1907). México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. 1995, p. 98, 99.  
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ferroviarias de la década del quarenta (1840) fueron resultado del esfuerzo de trabajadores que 

no tenían outra opción: esclavos y presos”. Abordando especificamente os operários cativos 

os autores prosseguem: 

El esclavo fue incorporado al ferrocarril por dos medios fundamentales: la compra y 

el alquiler. La segunda de estas formas – y quizás la más difundida – fue puesta en 

práctica durante la construccion de la primera línea férrea (1837). [...] El alquiler de 

esclavos era un negocio usual, frecuentemente utilizado para la construcción de 

calzadas y caminos por lo que no resultaba difícil adaptarlo a los requerimientos del 

ferrocarril. [...] Más costoso que el esclavo propio, el uso del esclavo alquilado 

liberaba en cambio a la empresa contratante de algunas obligaciones como el vestido 

y, sobre todo, no entrañaba una pérdida en caso de muerte o fuga. La gran difusión 

del sistema de alquiler no fue óbice para que todas las empresas ferroviarias 

dispusieram de dotaciones de esclavos propios más o menos numerosas.84  

Diferentemente dos Estados Unidos e de Cuba, as companhias férreas do Brasil não 

podiam possuir nem alugar escravos para as obras. Não obstante, no caso da SPR a 

participação de trabalhadores escravos nos canteiros de obras foi maior do que se supõe. Os 

subempreiteiros contratados para a construção da linha, de formas variadas, engajaram mão 

de obra escrava nos trechos por eles arrematados: havia os escravos que faziam parte das suas 

turmas de trabalhadores; havia os escravos alugados aos subempreiteiros; e havia os escravos 

que fugiam dos seus proprietários e se dirigiam para a ferrovia em busca de trabalho e refúgio 

e eram acolhidos por indivíduos ciosos por trabalhadores.   

 A cidade de São Paulo, na segunda metade do século XIX, chamou a atenção de 

muitos escravos evadidos que para lá acabaram se dirigindo.85 Se a capital paulista e outros 

centro urbanos como Santos, funcionavam como cidade esconderijo86 para muitos cativos, 

com a implantação da estrada de ferro em 1860, os canteiros de obras da linha passaram a 

funcionar como uma espécie de esconderijo dentro do esconderijo. Como indicam algumas 

fontes, muitos escravos em fuga buscavam a via férrea para camuflar sua condição. 

Entrementes, a ferrovia que libertava era a mesma que escravizava e trabalhadores cativos 

pertencentes aos subempreiteiros ou a eles alugados escapuliam da dura labuta nesse mundo 

de trabalho.  

                                                           
84 LECUONA. Oscar Zanetti e ALVAREZ. Alejandro Garcia. Caminos para el Azucar. La Habana: Editorial de 

Ciencias Sociales. 1987, p. 123, 124.  
85 WISSENBACH. Maria Cristina Cortes. Sonhos Africanos, Vivências Ladinas: escravos e forros em São Paulo 

(1850-1888). São Paulo: Hucitec. 1998, p. 153.  
86 Para estudos que tratam do tema das cidades urbanas brasileiros do XIX como reduto para os escravos 

evadidos: CHALHOUB. Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 

corte. São Paulo: Companhia das Letas. 1990; ARAÚJO. Carlos Eduardo Moreira et. al. Cidades Negras: 

africanos, crioulos e espaços urbanos no Brasil escravista do século XIX. 2ª ed. São Paulo: Alameda. 2006; 

ALGRANTI. Leila Mezan. O Feitor Ausente: estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro (1808-1822). 

Petrópolis: Vozes. 1988.  
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O primeiro superintendente da SPR John James Aubertin após chegar ao Brasil em 

março de 1860, para tomar pé “das principais condições a que a nossa Companhia se tinha 

comprometido”, logo teria se apercebido das “grandes dificuldades, e até impossibilidades 

que traria semelhante condição (a que proibia o emprego de escravos) se fossem os seus 

termos literalmente exigidos”. A sua chegada teve lugar no Rio de Janeiro, aonde foi ao 

encontro de um “senhor Brasileiro”, um certo “homem muito distinto e inteligente, e que está 

inteiramente ligado com todos os nossos interesses, sendo também um dos nossos 

concessionários”.87 A população escrava na Corte em 1849 era de 110.559 (42%) habitantes, 

em 1856 caiu para 48.282 (31%) e em 1870, 50.092 (21%).88 Mesmo com a queda acentuada 

depois do fim do tráfico transatlântico, a população cativa da capital do Império era 

relativamente grande no período. Assim, ao desembarcar Aubertin deve ter se deparado nas 

ruas do Rio com “negros e negras nas casas e nas ruas, carregando as mercadorias, as pessoas, 

construindo moradias, negociando, subvertendo as relações tradicionais da escravidão”.89 

Num país ainda tão dependente da mão de obra escrava, o superintendente não deve ter 

demorado em concluir que levar a cabo uma obra de construção como uma estrada de ferro, 

que demandava uma relativa quantidade de mão de obra qualificada e uma quantidade bem 

superior de trabalhadores sem qualificação profissional ou semiqualificados, seria muito 

difícil se tivesse que abrir mão do trabalhador cativo. Neste sentido, constatava, em resposta 

ao presidente da Província, em julho de 1863, que lhe cobrava explicações sobre o emprego 

de escravos na ferrovia: 

[...] como seria impossível para nós só de repente mudarmos nosso sistema, mas 

também desprezar os meios que o País inteiro, assim como nós, acha necessários e 

indispensáveis para continuar e sustentar quaisquer obras importantes! Ainda 

mesmo que a própria Companhia estivesse fazendo a Estrada de ferro, não sei dizer 

como poderia dispensar estes mesmos esforços: mas Vossa Excelência há de 

lembrar-se que a Companhia delegou as obras aos Empreiteiros e que estes 

Empreiteiros, por mera necessidade, são forçados a subdividir e subempreitar uma 

grande porção dos trabalhos a gente do País, e que esta gente está em posição de 

cumprir com seus deveres só pelo fato mesmo de possuírem escravos. Como então 

poderá a Companhia dizer que os escravos não devem aparecer nas obras? Se 

dissessem assim, logo paravam uma grande proporção das mesmas, e ficaria a 

Companhia inteiramente inabilitada para cumprir com suas obrigações para com o 

Governo, em respeito à perfeição da linha férrea!90 

                                                           
87 Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 30/07/1863. APESP-RD. 
88 ALENCASTRO. Luiz Felipe de. Proletários e Escravos: imigrantes portugueses e cativos africanos no Rio de 

Janeiro, 1850-1872. Novos Estudos, São Paulo, nº 21, jul. 1988, p. 30-56. Disponível em: 

http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/301. Acesso em 05/04/14.  
89 SILVA. Marilene Rosa Nogueira. Carceralização da Escravidão: a emergência de um problema. Maracanan. 

Rio de Janeiro, n. 4, 2008, p. 107-134. Disponível em: www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/13229. Acesso em: 08/06/2015. 
90 Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 30/07/1863 (grifos meus). APESP-RD. 
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Por esse trecho do ofício fica uma clara demonstração da importância dos escravos na 

implantação da estrada de ferro, já que de acordo com o superintendente sem eles “ficaria a 

Companhia inteiramente inabilitada para cumprir com suas obrigações para com o Governo, 

em respeito à perfeição da linha férrea”. Sendo impossível de uma hora para outra mudar o 

sistema de trabalho que incluía os escravos “como então poderá a Companhia dizer que os 

escravos não devem aparecer nas obras”? E eles apareciam de todos os lados e de todas as 

formas, compulsoriamente ou não. Principalmente, através dos subempreiteiros brasileiros 

contratados para a construção da ferrovia, que só estariam “em posição de cumprir com seus 

deveres só pelo fato mesmo de possuírem escravos”.   

Aubertin reclamava da cobrança das autoridades governamentais em ralação a presença 

de escravos nas obras da estrada de ferro, observando que: 

[...] por terem os trabalhos marchados já por mais de três anos (como é de todos 

sabido) sem que aparecesse qualquer interrupção ou advertência da parte do 

Governo por causa de nosso procedimento a este respeito, e conheço também a 

incompatibilidade que parece existir entre a disposição da condição sobredita, e o 

emprego de escravos nos trabalhos.91 

As obras da estrada de ferro foram iniciadas em maio de 1860, em Santos, logo após a 

chegada do superintendente da companhia inglesa. Pelo ofício de julho de 1863, do principal 

encarregado pela SPR no Brasil, resta evidente que a utilização de trabalhadores escravos nas 

obras da estrada de ferro era algo disseminado deste o início da sua construção. No 

documento de sete páginas, o superintendente chama atenção do presidente Pires da Motta 

para o que percebia ser uma incompatibilidade entre a aplicação da lei e o engajamento da 

força de trabalho escrava no empreendimento levado a cabo sob sua responsabilidade.  

Na sequência do texto Aubertin dizia que “não foi, porém, sem alguma permissão 

tácita” em “que assim temos até hoje praticado”, deixando entender que o Governo estava 

ciente do que ocorria nos canteiros de obras da SPR com relação à presença de escravos, e 

ainda mais, teria permitido tal procedimento: “que o Governo de Sua Majestade havia 

concedido verbalmente dispensa da condição 8ª do mencionado decreto”. Aubertin se 

mostrava irritado com a cobrança feita a ele: “agora, me escreve Vossa Excelência que ‘com 

data de 4 do corrente me foi endereçado o aviso do Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas em que se me declara não constar no mesmo Ministério a dispensa que Vossa 

                                                           
91 Ibidem. 
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Excelência disse-me ter sido concedida’”92. Se verdadeira a argumentação do superintendente, 

por que o Governo teria lhe dado autorização verbal a respeito da utilização de escravos nas 

obras da estrada de ferro e depois passou a pedir explicações sobre tal procedimento. E por 

que a cobrança só veio depois de “terem os trabalhos marchados já por mais de três anos”. 

Na implantação da BSF na Bahia o superintendente Alfred Dick acossado pelo 

combativo engenheiro fiscal Firmo José de Mello (em ofício de 15/10/1867 ao vice-presidente 

de São Paulo, Mello informava que passava a ser engenheiro fiscal da SPR), tentava negar o 

engajamento de escravos na via férrea e os empreiteiros ingleses “fingiam não os ver”. Nas 

palavras de Alfred Dick “quando se vem oferecer trabalhadores, o empreiteiro certamente não 

pode conhecer se eles são livres ou escravos”.93 A despeito da proibição legal, com a demanda 

por mão de obra nos empreendimentos ferroviários do XIX, seria conveniente aos 

responsáveis pelas companhias férreas no Brasil fazerem vista grossa quanto à presença de 

trabalhadores cativos nas obras, como no caso baiano. Os canteiros de obras das estradas de 

ferro como grandes áreas cinzentas, em meio à multidão de trabalhadores subalternos, podiam 

ser ambientes propícios para muitos escravos fugitivos esconderem a condição jurídica, 

dificultando uma captura com a criação de uma nova identidade, a de operário da construção 

ferroviária.  

Na situação do superintendente da SPR, diferentemente do seu congênere e compatriota 

da BSF, ao invés de tentar escamotear a presença de trabalhadores escravos nos canteiros da 

estrada de ferro, ele tentava justificar porque isso acontecia. Aubertin como responsável 

principal no país pela companhia necessariamente deveria estar bem informado sobre tudo 

que se passava nos trabalhos da ferrovia. E para isso, contava com o auxílio do engenheiro 

chefe e dos engenheiros residentes, sendo esses últimos os que acompanhavam e 

supervisionavam diretamente os trabalhos nas três seções da linha.  

No mesmo ofício enviado ao presidente da Província, Aubertin informava que a 

companhia estava tomando providências para substituir os operários escravos por livres: “os 

empreiteiros, já tem mandado, e ainda estão mandando, virem muitos homens livres, mesmo 

da Europa”. E para ele o Governo também deveria levar em consideração que a despeito da 

presença de cativos “muito maior parte das pessoas empregadas, são homens livres, quer 

Brasileiros quer Estrangeiros”. O superintendente subliminarmente chamava a atenção de 

                                                           
92 Ibidem (grifos meus). 
93 SOUZA, 2013, p. 38. 
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Pires da Motta em relação aos muitos interesses que estavam em jogo na construção da 

estrada de ferro: “muitas vantagens também serão perdidas aos homens diligentes da 

Província se fosse estritamente proibido que eles ocupassem os seus trabalhadores (sendo só 

escravos) na Estrada de ferro”.94   

Conquanto a presença marcante dos escravos, desde o início da construção da via 

férrea, a maioria dos trabalhadores recrutados era de brasileiros e europeus livres pobres. No 

caso desses últimos, o maior contingente, certamente era o formado por portugueses. Esse 

amálgama de homens de todas as cores e condições jurídicas que formava o exército 

variegado de indivíduos nos canteiros da estrada de ferro era um pequeno laboratório da 

sociedade escravista brasileira do período.  

Sobre os escravos da ferrovia, novamente, em setembro de 1864, Aubertin respondia a 

presidência da Província, desta feita na pessoa de Homem de Mello, que informado pelo 

engenheiro fiscal, cobrava mais uma vez providências da companhia no tocante ao emprego 

sistemático de cativos nas obras da estrada de ferro: 

Tenho a honra de acusar a recepção do ofício que Vossa Excelência me dirigiu sob 

data de 10 do presente mês incluindo cópia de um despacho do Senhor Engenheiro 

Fiscal da nossa estrada. O assunto ao qual Vossa Excelência assim chama a minha 

atenção, já foi tratado em um despacho que me deu o seu digno antecessor, o Senhor 

Conselheiro Pires da Motta, sob data de 25 de Julho de 1863 e que foi por mim 

respondido por um despacho sob data de 30 de Julho de 1863. Chamando a atenção 

de Vossa Excelência a esta correspondência tomo a liberdade de dizer que entendi 

que foi transmitida ao Governo Geral de Sua Majestade Imperial, e por isso espero 

que até o mesmo Governo recorrer ao assunto de que a sobredita correspondência 

trata, Vossa Excelência não achará bom provocar uma discussão que tanto podia 

prejudicar a posição da nossa estrada, como igualmente a de outras obras públicas 

do mesmo gênero neste País.95 

O recado deve ter sido bem entendido pelo barão Homem de Mello e seus 

funcionários. A partir de então o Governo parece não ter mais interpelado a companhia e 

muito menos ter tomado medidas efetivas visando combater o emprego de escravos na 

construção da ferrovia. Assim, os cativos estiveram presentes nas obras até pelo menos o final 

de 1867, ou seja, depois da inauguração oficial da linha em fevereiro desse mesmo ano.    

                                                           
94 Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 30/07/1863. APESP-RD. 
95 Ibidem, Repartição, 14/09/1864. APESP-RD. 
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Essa era uma discussão que poderia prejudicar não só a posição e os interesses da 

companhia, dos empreiteiros e subempreiteiros96 que possuíam e alugavam escravos, 

igualmente, os interesses de outros agentes envolvidos poderiam ser prejudicados. O 

entrelaçamento de interesses entre a escravidão e a ferrovia abarcava também proprietários de 

escravos. O aluguel da mão de obra cativa para as obras da SPR era uma prática disseminada 

e essa prática possibilitava uma excelente oportunidade para muitos senhores de escravos 

auferirem bons lucros. Os subempreiteiros e seus agentes não faziam cerimônia em anunciar 

abertamente nos jornais o interesse no aluguel dessa força de trabalho:  

Quem tiver escravos para alugar para trabalhar na estrada de ferro, em Jundiaí, no 

lugar denominado Cachoeira, paga-se 30$ por mês e dá-se de comer. Quem os tiver 

para tratar, dirija-se em São Paulo ao senhor Joaquim de Souza e Silva, na rua 

alegre, casa dos dois vapores, ou ao abaixo assinado, na Cachoeira. William 

Meaher.97 

Nesse caso, além de receber o pagamento pelo aluguel dos escravos, os proprietários 

ficavam isentos de arcar com a alimentação deles, ficando por conta do contratante. A prática 

do aluguel da mão de obra cativa para os canteiros da construção da ferrovia ocorreu desde o 

desabrochar das obras. Nesse desabrochar, a Revista Commercial inocentemente parece ter 

tentado combater tal prática: “Tenho lido no Jornal do Commercio anúncios de trabalhadores 

escravos e livres para a estrada de Santos; se não estou enganado, essa pretensão é 

inexequível, porque o contrato original da empresa, condição 8ª, exclui o serviço escravo na 

construção dessa estrada”.98 Entrementes, no começo de 1861, o periódico santista, quem sabe 

num daqueles lapsos de memória, tenha se esquecido da “condição 8ª” e vinculou anúncio 

parecido ao que havia criticado meses antes: “Precisa-se alugar escravos para a Estrada de 

ferro, na Rua Nova 34; por mês, ou por dia, à vontade do proprietário”.99 Assim, o pagamento 

pela locação dos trabalhadores escravos para os trabalhos na via férrea poderia ser diário ou 

mensal, dependendo da vontade ou necessidade dos seus proprietários.     

O fato de escravos urbanos terem sido alugados para as obras do caminho de ferro 

serviria como referência em anúncios de fugas na tentativa de seus senhores em recuperá-los: 

“Fugiu no dia 28 do mês de Novembro próximo findo, um escravo de João Pedro Swhindt, 

morador nesta capital na esquina do Largo de São Francisco, chama-se Benedicto, é muito 

                                                           
96 Para uma interessante análise dos vários interesses econômicos existentes na construção de uma estrada de 

ferro envolvendo companhia férrea, empreiteiros e subempreiteiros, ver: MORATELLI, op. cit., p. 42. 
97 Correio Paulistano, 26/10/1862, p. 4. HDBN. 
98 Revista Commercial, 06/07/1860, p. 3. HRMR (grifo original). 
99 Ibidem, 01/02/1861, p. 4. HRMR. 
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conhecido nesta cidade, trabalhou ultimamente nas obras do caminho de ferro, na Luz”.100 

Para o senhor de Benedicto, o fato dele ser popular na cidade e ter trabalhado na estrada de 

ferro no ponto central da capital facilitaria no seu reconhecimento e captura. 

A exploração/expropriação desmedida a que deveriam ser submetidos os escravos 

alugados para as atividades ligadas à ferrovia pode ser percebida no caso de Carlos, 

trabalhador cativo pertencente a Jacob Asser: “a razão pela qual ele acusado fora remetido 

para o serviço público na estrada de ferro fora de seus salários serem recolhidos ao cofre e 

distribuídos pelos herdeiros (para que dessa forma) auferissem lucros do prestimoso serviço 

dele acusado que trabalha dia e noite”. Carlos exercia diversas ocupações, tais como funileiro, 

tropeiro, trabalhador de roça, carreiro, valeiro, cozinheiro e charuteiro. Com tantas 

qualificações não é de se estranhar que os prestimosos serviços dele proporcionassem lucros 

suficientes para ser dividido entre seus herdeiros. Maria Cristina Wissenbach, que nos 

apresenta a história de Carlos, observa o quanto vantajoso era aos proprietários iniciar seus 

escravos na aprendizagem de variados ofícios, pois essa prática “abria as portas da alternância 

de serviços e ganhos e adequava-os a um mercado de ofertas variadas, fazendo com que 

fossem comuns os que acumulavam qualificações simultâneas”.101 A construção da estrada de 

ferro proporcionou um novo ramo de atividade onde senhores de escravos podiam alugar seus 

cativos iniciados em algum ofício mecânico requerido nas obras, pedreiro, marceneiro, 

carpinteiro, ferreiro ou mesmo alugar escravos sem qualificação para os serviços na ferrovia.  

Nessa lógica senhorial de lucro, Carlos não era um caso isolado de trabalhador escravo 

polivalente e iniciado na aprendizagem de diversos ofícios: “À dona Thereza Miquilina do 

Amaral Pompêo, de Campinas, fugiu a 28 de Setembro último um escravo de nome Antonio 

[...] entende um pouco dos ofícios de carpinteiro, marceneiro, seleiro, pedreiro e cozinha, terá 

25 a 30 anos”.102 Entendendo dos ofícios de carpinteiro, marceneiro e pedreiro, para lástima 

de sua senhora, não seria difícil Antonio se empregar na estrada de ferro.  

A população escrava de São Paulo na segunda metade do século XIX estava 

distribuída nos mais variados ramos de atividade. Em se considerando o primeiro 

recenseamento do Império de 1872 (usado aqui como uma referência), na capital da 

                                                           
100 Correio Paulistano, 03/12/1863, p. 3. HDBN. 
101 Justiça versus Carlos de Jacob Asser, P1507 de 1868. APESP, apud: WISSENBACH, op. cit., p. 230, 232.     
102 Diário de S. Paulo, 22/12/1866, p. 4. HDBN. 
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Província, dos 31.386 habitantes, com 27.557 (87,80%) livres e 3.829 (12,20%) escravos, os 

cativos estavam distribuídos nos seguintes ramos de ocupação: 

Tabela 1. Distribuição dos trabalhadores escravos na cidade de São Paulo por ramo de ocupação, ac. 1872. 

Ramo  Costura  Pedra  Metal  Madeira  Tecido  Construção  

Homem   1 17 35 4 25 

Mulher  79    123  

Total  79 1 17 35 127 25 

       

Ramo  Couro  Roupa  Calçado   Criado/jornaleiro Doméstico  Lavoura  

Homem  30 2 5    488 575 599 

Mulher     25 751 364 

Total  30 2 5 513 1.326 963 

Fonte: Recenseamento de 1872. http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-

catalogo.html?view=detalhes&id=225477. Ob: criados e jornaleiros estão classificados como pessoas 

assalariadas; sem profissão: 735 (285 homens; 450 mulheres).   

Analisando a posse de escravos nas freguesias centrais da cidade de São Paulo, entre 

1874-1884, através de inventários, Maria Luiza Ferreira de Oliveira aponta que num universo 

de 195 cativos inventariados, 70% eram ligados a profissões domésticas ou próximas ao 

universo doméstico, como copeiro, servente, cozinheiro/a, doméstica, mucama, pajem. Cerca 

de 30% eram empregados em outras atividades: costureiras, cocheiro, caldeiro, carpinteiro, 

padeiro, pedreiro, servente de açougue, alfaiate, quitandeira, mecânico, lavoura/roça e braçais. 

A autora esclarece que a percentagem maior de escravos com profissões domésticas em sua 

pesquisa em relação ao Censo de 1872, tem a ver com a diferença do período pesquisado e 

com a natureza da amostragem utilizada. Oliveira observa que alguns dos ofícios praticados 

pelos escravizados, por exemplo, caldeiros, padeiros e serventes de açougue “eram treinados 

pelos patrões para trabalharem em seus negócios”. Pedreiros, quitandeiras e carpinteiros eram 

os mais fáceis de serem alugados e utilizados como escravos ao ganho, geralmente, os mais 

qualificados.103 Dos 3.123 trabalhadores cativos da Capital no Censo de 1872, 42,46% 

pertenciam ao ramo da lavoura, 30,84% ao ramo doméstico e 26,70% (834) a outros ramos de 

atividade.  

                                                           
103 OLIVEIRA. Maria Luiza Ferreira de. Relações Sociais e Experiência da Urbanização: São Paulo, 1870-

1900. Volume 1. São Paulo: FFLCH-USP. 2003, p. 91, 92. Maria Helena Machado abordando os escravos 

alugados e ao ganho na cidade de São Paulo, observa que eles “exerciam todos os misteres disponíveis na 

cidade, até pelo menos a entrada maciça dos imigrantes no setor de serviços”. MACHADO. Maria Helana P. T. 

Sendo cativo nas ruas: a escravidão urbana na cidade de São Paulo, in: PORTA. Paula (org). História da 

Cidade de São Paulo: a cidade no Império, 1823-1889. V. 2. São Paulo: Paz e Terra. 2004, p. 69. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=225477
http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=225477
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Na “capital agrícola da Província”, Campinas, com população supostamente 

semelhante a da Capital, no período, 31.397 habitantes, porém com número de escravos três 

vezes e meia superior (257,40%), 17.712 (56,40%) eram livres e 13.685 (43,60%) eram 

escravos. Esses últimos estavam presentes nos seguintes ramos de ocupação: 

Tabela 2. Distribuição dos trabalhadores escravos na cidade de Campinas por ramo de ocupação, ac. 1872. 

Ramo  Costura  Pedra  Metal  Madeira  Tecido  Construção  Couro  

Homem   13 29 152 10 237 49 

Mulher  195    38   

Total  195 13 29 152 48 237 49 

        

Ramo  Tinturaria  Roupa  Calçado  Chapéu  Criado/jornaleiro Doméstico  Lavoura  

Homem  6 12 26 22 568 783 4.889 

Mulher  2    33 927 2.037 

Total  8 12 26 22 601 1.710 6.926 

Fonte: Recenseamento de 1872, ibidem. Ob: criados e jornaleiros estão classificados como pessoas assalariadas; 

sem profissão: 3.707 (2.010 homens; 1.697 mulheres); ramo de pedra: canteiro, calceteiro, mineiro, cavouqueiro.  

Dos 10.028 trabalhadores escravos de Campinas no Censo de 1872, 69,05% 

pertenciam ao ramo da lavoura, 17,05% ao ramo doméstico e 13,90% (1.392) a outros ramos 

de ocupação. Devido ao forte desenvolvimento da cafeicultura em Campinas, os escravos 

estavam concentrados majoritariamente, quase 70%, no ramo agrícola, labutando no eito da 

lavoura. Diferentemente da imperial cidade de São Paulo, onde eles estavam distribuídos de 

forma mais proporcional nos diversos setores da atividade econômica. 

Tomando a Província como um todo, com a população indicada de 837.324 habitantes, 

sendo 680.742 (81,30%) livres e 156.612 (18,70%) escravos, a distribuição dos escravos 

pelos ramos de ocupação era exatamente a mesma verificada para Campinas. Do total dos 

122.784 trabalhadores escravizados da Província no Censo de 1872, 68,92% pertenciam ao 

ramo da lavoura, 17,24% ao ramo doméstico e 13,84% (16.995) em outros ramos de 

atividade. 
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Tabela 3. Distribuição dos trabalhadores escravos na Província de São Paulo por ramo de ocupação, ac. 1872. 

Ramo Artista  Marítimo  Pesca  Fabricante Costura  Pedra  

Homem  37 270 92 5  66 

Mulher      3.337  

Total  37 270 92 5 3.337 66 

       

Ramo Metal  Madeira  Tecido  Construção  Couro  Tinturaria  

Homem  459 1.140 88 751 253 19 

Mulher    1.198  3 2 

Total  459 1.140 1.286 751 256 21 

       

Ramo Roupa  Calçado Chapéu  Criado/jornaleiro Doméstico  Lavoura  

Homem  193 302 58 5.403 5.063 55.454 

Mulher  2   3.317 16.106 29.166 

Total  195 302 58 8.720 21.169 84.620 

Fonte: Recenseamento de 1872, ibidem. Ob: criados e jornaleiros estão classificados como pessoas assalariadas. 

Sem profissão: 33.833 (homens 18.392; mulheres 15.441).  

Por esses dados das ocupações dos escravos da província de São Paulo nota-se 

claramente que eles se faziam presentes nos mais diversos setores da atividade econômica. As 

mulheres cativas estavam presentes exclusivamente no ofício de costureira. Nos ramos em 

que os homens cativos estavam presentes exclusivamente, destaque para o da construção e o 

de madeira. Nestes setores, ao menos desde a década de 1860, muitos escravos exerciam os 

ofícios de pedreiro e carpinteiro: como Bonifacio, escravo que fugiu no dia 08/05/1865 

“crioulo do Rio de Janeiro [...] 30 anos [...] sendo muito inclinado a trabalhar no ofício de 

pedreiro para o qual tem alguma habilidade”; Antonio evadido de Campinas no dia 

10/06/1866 “idade 28 a 30 anos [...] trabalha de pedreiro”; “um preto de 18 anos” colocado a 

venda pelo seu senhor em 06/11/1867 “próprio para o exército, ou para uma fazenda por ter 

princípios dos ofícios de pedreiro e carpinteiro”; “José carpinteiro” com “20 e tantos anos” 

fugido de um quarto na Luz onde pernoitava após ser capturado em 19/08/1862; Daniel, 

cativo do convento do Carmo de Santos, de “cor fula, e é oficial de pedreiro”, que deveria ser 

um excelente pedreiro, já que o prior oferecia uma gratificação de 500$000 (quinhentos mil 

réis, muito acima das gratificações oferecidas pela captura de escravos evadidos) a quem o 



78 
 

 
 

capturasse e o levasse ao convento; ou José “crioulo de 20 anos” que escapou em 19/05/1861 

de uma fazenda em Mogi Mirim “levando ferramenta de carpinteiro”.104  

Em maior ou menor número, fosse num centro com “vocação” urbana como a Capital 

fosse num centro com “vocação” rural como Campinas, os trabalhadores cativos se 

mesclavam aos trabalhadores livres em vários mundos do trabalho. Dada a magnitude do 

empreendimento ferroviário que se estava encetando em São Paulo, essa mescla era aí 

particularmente notável. Ainda mais, quanto se tem em conta que para esse mundo de 

trabalho muitos escravos evadidos da Província ou até mesmo de outras províncias do 

Império, de moto próprio se dirigiam para a estrada de ferro em busca de uma atividade 

remunerada, num local que ao mesmo tempo funcionava como refúgio para eles.   

 

2.1. A fuga de escravos para a ferrovia 

 

Examinando os escravos fugitivos que se dirigiam para o município de São Paulo na 

segunda metade do Oitocentos, Wissenbach indica que a facilidade com que eles se 

integravam na sociedade paulistana, em muitas ocasiões, pode ser explicada pelo fato de 

representarem uma mão de obra barata. Em razão disso os cativos evadidos “poderiam ser 

asilados por proprietários que, aparentemente desvinculados dos interesses escravocratas, 

demonstravam propósitos menos altruístas ao acolhê-los”.105 Esse ato de acoitamento de 

cativos fugitivos por indivíduos com intenções nem sempre humanitárias pode ser visto como 

uma demonstração de que a fuga escrava “estava longe de ser apenas ‘ânsia de liberdade’”, 

podendo também ser entendida como uma forma de “reinserção no mercado de trabalho 

vigente”, reinserção essa que na maioria das vezes era intermediada pelo próprio escravo.106  

                                                           
104 Diario de S. Paulo, 24/08/1865, p. 4; 03/07/1866, p. 4; 06/11/1867, p. 4. HDBN; Correio Paulistano, 

22/08/1862, p. 4. HDBN; Revista Commercial, 01/02/1862, p. 4; 14/06/1861, p. 4. HRMR. Carlos Lima (2008), 

analisando os ofícios especializados dos escravos no Rio de Janeiro na primeira metade do XIX, indica que nos 

ofícios artesanais, considerados por ele pouco qualificados (carpinteiro, pedreiro, barbeiro, pintor, sapateiro, 

padeiro etc) os cativos só estariam “prontos” com idade próxima aos 30 anos e os mais qualificados (canteiro, 

serralheiro, ferreiro, ourives, tanoeiro etc) só próximos aos 40 anos. Apud: MOTTA. José Flávio, Escravos 

daqui, dali e de mais além: o tráfico interno de cativos na expansão cafeeira paulista. São Paulo: Alameda. 

2012, p. 120, 121. Agradeço a Joana Monteleone por me presentear com esse livro.  
105 WISSENBACH, op. cit., 155. 
106 ARAÚJO, op. cit., 38. 
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Essa reinserção no mercado de trabalho por escravos evadidos que representavam uma 

opção de mão de obra barata, pode perfeitamente explicar porque tantos fugitivos da 

escravidão dentro da Província buscaram os canteiros de obras da ferrovia, já que ali eles 

contavam com a proteção de subempreiteiros desejosos de força de trabalho para suas 

empreitadas na estrada de ferro. E também podemos levar em consideração que entre tantos 

outros significados “a troca de um senhor por um patrão pode ser vista como um significado 

atribuído pelos escravos à liberdade”.107 Na ferrovia o que não faltavam eram patrões. Na luta 

incansável pela fuga do cativeiro, assumindo múltiplos papéis e identidades, fosse como 

marinheiro, como operário da construção ferroviária, como retirante numa grande seca,108 

como soldado na Guerra do Paraguai109 entre tantas outras identidades, o desejo de liberdade 

desses sujeitos não se dissociava dos mundos do trabalho, da busca pela sobrevivência.  

A evasão e captura de escravos na província paulista desde a década de 1860, era algo 

bastante significativo. Isso pode ser percebido pelos anúncios de fugas e pelas informações 

das autoridades judiciais e policiais relacionadas aos cativos que eram recolhidos à cadeia da 

Capital. Essas informações eram publicadas na imprensa com o objetivo de ser encontrar os 

possíveis proprietários dos escravos apreendidos, caso contrário, eles, como um bem material 

qualquer, se tornavam bens de evento a serem arrematados em hasta pública. As fugas 

individuais de escravos eram as mais comuns, entretanto, ocorriam fugas coletivas: 

Fugiram da cidade de Itu, no dia 8 de Agosto, cinco escravos pertencentes a José 

Rodrigues Caldeira. Levaram todos calças e camisas de riscado. [...] Cândido 

mulato, idade 22 anos, delgado de corpo, olhos fundos. Romualdo, preto, idade de 

26 anos, altura regular, sinais de pouca barba, um pouco corcunda, cheio de corpo. 

Agostinho, de nação benguela, cor bem preta, com sinais de bexigas no rosto e 

pouca barba no queixo, olhos bem vivos, traz sempre chapéu de palha amarela. 

Carlos idade de 18 anos, delgado de corpo, pescoço bem comprido, cor bastante 

preta e não tem ainda sinais de barba. Rufino, idade 18 anos, espigado de corpo, cor 

                                                           
107 RODIGUES. Jaime. Cruzar Oceanos em Busca da Liberdade: escravos e marinhiros-escravos no Atlântico, 

in: CHAVES. Cláudia M. G. e SILVEIRA. Marco Antônio (org). Território, Conflito e Identidade. Minas 

Gerais: Argvmentvm. 2007, p. 49. 
108 BARBOSA. Edson Holanda Lima. A Hidra Cearense: rotas de retirantes e escravizados entre o Ceará e as 

fronteiras do Norte (1877-1884). Tese de Doutorado. São Paulo: PUC. 2013. 
109 Sobre a fuga de escravos para o Exército: “No Brasil do século XIX, os escravos fugiam cotidianamente para 

se alistar no Exército como voluntários. [...] Virtualmente todos que procuravam escapar da escravidão se 

alistando trocavam seus nomes. [...] Por isso, a menos que o dono pudesse identificar o escravo suspeito, o 

oficial nada podia fazer [...] a simples mudança de nome estabelecia uma nova identidade, desde quando os 

fugitivos evitassem contato com pessoas que o conhecessem como escravos”. KRAAY. Hendrik. “O Abrigo da 

Farda”: o Exército brasileiro e os escravos fugidos, 1800-1881. Afro-Ásia, n. 17, 1996, p. 29-56. Disponível 

em: www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n17_p29.pdf. Acesso em: 16/02/16.   

http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n17_p29.pdf
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fula, tem na cara bastante sinais de bexigas. Todos estes escravos tomaram o 

caminho de Jundiaí.110 

Será que em busca de trabalho e refúgio na estrada de ferro? Sobre o processo de fuga 

de escravizados que tinha a cidade de São Paulo e seus arrabaldes como epicentro a partir de 

meados do Oitocentos, Wissenbach esclarece: 

Na segunda metade do século XIX, os territórios que margeavam o núcleo urbano 

paulistano tiveram, além disso, um sentido histórico adicional: pelas condições 

sociais e físicas aí existentes serviram como abrigo para escravos fugidos, vindos 

das mais diversas partes da Província ou mesmo de outras regiões, mas 

especialmente do trabalho das grandes lavouras. Nesses arredores, as matas e valos 

que separavam as propriedades semirurais ofereciam refúgios naturais, aos quais os 

fugitivos acrescentariam as vantagens dadas pela proximidade com a cidade, para 

onde muitas vezes se dirigiam. Nesse sentido, a atração que São Paulo exerceu nos 

planos de fugas dos escravos pôde ser notada durante toda a segunda metade do 

século, para se afirmar como tendência intensificada uma vez que avançava a 

desagregação do regime escravista e se tornavam mais freqüentes e rotineiros as 

evasões.111  

Nos jornais da Capital apareciam referências as regiões da cidade apresentadas como 

redutos de escravos evadidos: “A subdelegacia de Santa Ifigênia mandou praticar uma 

diligência, nos subúrbios da freguesia, por constar que, em tais paragens se acoitam pretos 

fugidos. A diligência teve algum resultado: foram capturados dois”.112 Em outro jornal era 

informado: “Pela delegacia da Capital, a 31 do pretérito, mandou-se dar busca em matas de 

Santo Amaro e Nossa Senhora do Ó, para apreensão de quilombolas, que não foram 

encontrados”.113 Através da narrativa de um infortúnio pessoal sofrido por uma escrava de 

ganho que estava poupando dinheiro para comprar sua liberdade, outra localidade “quase às 

portas da cidade” era descrita como “foco dos pretos fugidos”: 

Uma preta da casa do finado Rolha tinha oitocentos mil réis, que a custa de enorme 

sacrifício, chegara a reunir para tratar de sua liberdade. Dirigia-se para o lado das 

Palmeiras, onde havia pessoa com quem tratara para guardar essa quantia, e contá-la, 

quando foi assaltada por dois pretos, que saindo do mato apoderaram-se por meio de 

violência de um saco, aonde a pobre escrava conduzia seu tesouro. Deste fato a 

polícia já está tomando conhecimento, pois lhe pareceu notável, que os ladrões 

acertassem em atacar uma preta, que passava apenas com um tabuleiro. O fato é por 

                                                           
110 Diario de S. Paulo, 18/08/1865, p. 4. HDBN. Outros exemplos de fugas coletivas de escravos podem ser 

vistos no mesmo jornal em 12/09/1865, 17/10/1865, 11/04/1866.  
111 WISSENBACH, op. cit., p. 153.  O tema já havia sido levantado por Lilia Schwarcz: “Os anúncios, na maior 

parte, provinham de outras cidades e mesmo províncias, sendo que os proprietários pareciam acreditar que São 

Paulo e mesmo Santos constituíam bons refúgios para escravos fugidos. Esses fatos podem ser explicados na 

medida em que, primeiramente, na cidade os homens de cor podiam misturar-se, no período final da escravidão, 

mais normalmente à população, e principalmente porque era nesses locais que o movimento abolicionista agia de 

maneira freqüente”. SCHWARCZ. Lilia. Moritz. Retrato em Branco e Negro: jornais, escravos e cidadãos em 

São Paulo no final do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras. 1987, p. 139. 
112 Correio Paulistano, 23/09/1862, p. 2. HDBN. 
113 Diario de S. Paulo, 14/09/1865, p. 1. HDBN. 
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demais escandaloso, já por ser a vítima uma infeliz escrava, que conduzia o valor da 

sua pessoa, a sua liberdade, a sua vida... Já por ser praticado quase às portas da 

cidade, a guisa dos salteadores. Pedimos bem alto a polícia, que mostre todo o seu 

vigor neste caso. Haverá salteadores no bairro das Palmeiras, que realmente é o foco 

dos pretos fugidos, ou algum confidente da infeliz sabia que ela tinha de passar aí 

com esses oitocentos mil réis, que em tal circunstância é um tesouro?114 

Nas fugas os escravos carregavam todo tipo de indumentária buscando através de 

disfarces dificultarem a captura. Nos canteiros da estrada de ferro, se misturando a massa de 

trabalhadores subalternos, escondendo a condição legal ou quiçá ilegal de escravizados, eles 

se apresentavam usando outros nomes, se passando por alforriados entre outras estratégias que 

faziam parte da “experiência cotidiana” dos cativos que empreendiam fugas.115  

Abordado a resistência escrava na cidade de Salvador na segunda metade do XIX, 

Wilson Roberto de Mattos chama atenção para importância de se analisar o significado 

político das fugas dos escravos: 

Mais do que o estabelecimento de padrões de fuga, que podem conformar as 

recorrências em conceitos explicativos muito rígidos, penso ser mais produtivo 

interpretar o significado político das fugas escravas, considerando-as como uma das 

estratégias de construção da liberdade possível no âmbito crítico de um escravismo 

em crise. [...] De modo geral, podemos afirmar que a fuga escrava deve ser 

entendida como uma das mais radicais formas de resistência individual aos 

fundamentos das relações e hierarquias escravistas. Embora ela possa estar 

diretamente relacionada a algum aspecto específico tido pelo escravo como 

intolerável, ter um tempo previsível de duração condicionado ao atendimento de 

alguma reivindicação etc, o próprio ato da fuga coloca, não no interior, mas para 

além das fronteiras cotidianas da relação senhor-escravo, a possibilidade da 

liberdade.116 

 A partir de 1860, com a implantação da ferrovia inglesa em São Paulo os canteiros de 

obras da linha passam a fazer parte também do cotidiano de fuga de muitos escravos. O 

perímetro da estrada de ferro se transforma num horizonte para onde muitos fugitivos da 

escravidão, subvertendo a ordem, se dirigem em busca de uma possibilidade de liberdade e 

sobrevivência, trocando uma relação senhor-escravo por uma relação senhor-patrão.  

                                                           
114 Correio Paulistano, 06/09/1862, p. 2. HDBN. 
115 Em artigo sobre as fugas de escravos, Flávio Gomes apontou que elas “estavam inseridas na experiência 

cotidiana dos escravos” argumentando “que os processos de fuga constituem um aspecto revelador dos 

mecanismos de resistência escrava”. E sobre a fuga de cativos com ofícios especializados observa: “Escravos 

com ocupações especializadas talvez não fugissem necessariamente mais, e sim fossem capturados menos. 

Procurando ocupação, contavam, certamente, com vários protetores e coiteiros, podendo assim continuar maior 

tempo ausentes”.  GOMES: Flávio dos Santos. Jogando a Rede, Revendo as Malhas: fugas e fugitivos no Brasil 

escravista. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, 1996, p. 67-93. Disponível em: 

www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg1-5.pdf. Acesso em: 10/06/15.                    
116 MATTOS. Roberto Wilson de. Negros Contra a Ordem: astúcias, resistências e liberdades possíveis 

(Salvador, 1850-1888). Salvador: EDUNEB/EDUFBA. 2008, P. 168, 169 (grifos meus). 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg1-5.pdf
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Conforme artigos publicados em setembro de 1862, essa “onda negra” com rebentação 

no leito ferroviário não passou despercebida pelo Correio Paulistano, periódico sempre atento 

ao que se passava nas ruas da Capital e alhures. É interessante notar que só quase um ano após 

as denúncias do Correio, até então principal jornal da cidade, sobre a fuga de escravos para a 

estrada de ferro, é que o Governo decide interpelar o superintendente da SPR sobre o emprego 

de escravos nas obras. Num primeiro momento, a evasão de cativos para a ferrovia foi 

vinculada apenas como uma suspeita: 

Pessoa de crédito nos refere um fato, que muito dá que entender. Há, dentro deste, 

nos matos, entre as obras da estrada de ferro e o Rio Grande, uma picada como que 

desconhecida. Nota-se aí uma circunstância extraordinária; nas extremidades desse 

caminho nunca se vê pegadas humanas, ao passo que elas são bem visíveis em 

outros lugares. Daqui se infere que nas matas próximas, e que não tem saída, se não 

pelo caminho que falamos, há reunião de pessoas que não querem aparecer. Serão os 

escravos, que, em espantoso número, estão fugindo de todos os pontos da província? 

Haverá aí algum quilombo? Nas proximidades desses lugares estará o refúgio dos 

criminosos, que sempre concorrem aos trabalhos da via férrea, e que desaparecem 

quando são ameaçados de algum perigo?117 

A preocupação do jornal com “os escravos, que em espantoso número, estão fugindo 

de todos os pontos da província” era saber se eles, em busca de refúgio estavam indo 

concorrer para os trabalhos na via férrea, que era apresentado como local de onde poderiam se 

desvencilhar em caso de serem descobertos. Passados alguns dias, o articulista imbuído do 

“rigoroso dever de jornalista” e “considerando um assunto, que, mais que nenhum, merece as 

vistas dos poderes públicos”, voltava à carga com críticas relacionadas ao que se passava nos 

canteiros da ferrovia, solicitando a intervenção das autoridades, novamente apresentava a 

estrada de ferro como “refúgio dos criminosos”: 

São cotidianas as comunicações, que nos transmitem sobre os fatos de furto, roubo, 

e desordens, praticadas nas obras da via férrea. O assassinato vem, alguma vez, 

convencer que é impreterível a autoridade ter, debaixo de suas vistas imediatas, 

essas aglomerações de operários, cuja maioria é, como se sabe, suspeita.118 

O Correio Paulistano, que tinha como diretor-proprietário Joaquim Roberto de 

Azevedo Marques, em cuja Typographia Imparcial eram impressos os relatórios da 

presidência da Província,119 alguns usados em nossa pesquisa, deixava claro em nome de 

quem falava: “não é uma ninharia o caso de que tratamos; falamos em nome de todos os 

fazendeiros da província.” Falando em nome dos maiores senhores de escravos da Província, 

                                                           
117 Correio Paulistano, 05/09/1862, p. 2. HDBN. 
118 Ibidem, 19/09/1862, p. 1. HDBN. 
119 Sobre o imbricamento de interesses entre o Correio Paulistano e o Governo provincial: SCHWARCZ, op. cit., 

p. 67, 68. 
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o Correio, usando propositadamente uma narrativa hiperbólica para chamar a atenção das 

autoridades, constatava qual seria o motivo principal dos trabalhos na estrada de ferro atrair 

tantos escravos evadidos: “Sabe-se que grandíssimo número de escravos está afluindo para as 

obras da estrada de ferro, atraído pelo preço do jornal; fogem das fazendas de seus senhores, 

em turbilhão, se homiziam nas rancharias da estrada, pensando que o braço da policia não 

chega até lá”.120  

Se o salário/jornal pago nas obras de construção da via férrea atraia até a atenção de 

trabalhadores livres empregados em outros setores, deveria também ser fator poderoso na 

atração de escravos, além da possibilidade deles se homiziarem “nas rancharias” da estrada de 

ferro. Lembremos da reclamação do presidente João Jacyntho de Mendonça com relação à 

dificuldade de recrutar praças para o Corpo de Permanentes, em razão da concorrência 

representada pela ferrovia que pagava “grandes salários”. Como observa Lamounier, assim 

como em outros países, no Brasil as companhias férreas buscavam ofertar salários que 

chamasse a atenção de trabalhadores empregados noutras atividades, notadamente no setor 

agrícola, oferecendo pagamentos superiores “como forma de incentivo para suportar as duras 

condições de trabalho” tão características do mundo da construção das estradas de ferro, 

particularmente, mas não exclusivamente, no século XIX.121  

Não à toa percebe-se a preocupação do Correio Paulistano com a concorrência que a 

estrada de ferro poderia significar aos cafeicultores, com os escravos que fugiam das 

fazendas, atraídos “pelo preço do jornal”, afluindo “em turbilhão” para as obras da linha. 

Causando possíveis prejuízos aos seus senhores, na busca por acoitamento e por um trabalho 

que lhes propiciassem uma renumeração superior a que obteriam trabalhando ao ganho ou em 

outras atividades que conseguissem desempenhar na cidade, na condição de fugitivo.  Assim, 

o texto do periódico segue em seu tom alarmista: “se vai tornando notável, e repetidas, de um 

modo assustador, a fuga dos escravos, é fato conhecido: os anúncios deste Jornal atestam. Que 

os escravos fugidos buscam os trabalhos na via férrea é também inegável”. Prova indelével 

disso era o fato de que “grande número deles tem sido presos ao transitar pela capital à noite; 

e, de suas declarações a polícia conhece-se que procuram as obras dessa estrada”.122 Ali eles 

não teriam dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. 

                                                           
120 Correio Paulistano, 19/09/1862, p. 1. HDBN. 
121 LAMOUNIER, 2012, p. 252, 256. 
122 Correio Paulistano, 19/09/1862, p. 1. HDBN (grifos meu). 
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Em outros pontos da via férrea, além da Capital, também acontecia de cativos 

evadidos que se refugiavam na estrada de ferro, acabarem sendo capturados pela policia, 

como ocorreu na primeira seção da linha, entre Santos e Cubatão: 

Pela Delegacia de Policia desta cidade, se faz público que se acham presos na cadeia 

dela os escravos seguintes: Francisco de nação, que foi preso no Cubatão e diz ser 

escravo de Manoel Antonio Ribeiro, morador em Sorocaba. Benedito crioulo, preso 

também no Cubatão, e que diz ser escravo de José Tiburcio Libe, morador em São 

José de Paraitinga, e que se achava trabalhando na estrada de ferro na serra de Mogi. 

Pelo presente se convida a seus verdadeiros senhores a vir recebê-los com os 

competentes documentos. Santos, 25 de Fevereiro de 1863. O escrivão, Joaquim 

Fernandes Pacheco.123  

É de se supor que assim como o “crioulo” Benedito, o escravo de nação Francisco, 

ambos presos em Cubatão, igualmente estivesse empregado nos serviços da estrada de ferro. 

A chegada da ferrovia nos centros urbanos, como Santos e São Paulo contribuiu para que 

essas regiões da Província se tornassem redutos de escravos fugidos. No caso de Jundiaí, uma 

localidade até então mais acanhada, uma vila que foi elevada à condição de município em 

março de1865, não parecia trair tanto os escravos em que se dirigiam para a via férrea.  

O fato de escravos evadidos se engajarem nas obras de construção da estrada de ferro 

pode ter criado uma suspeição generalizada que atingiria os africanos livres e libertos 

empregados na ferrovia. Com apropriação da ideia de Chalhoub, diria que a estrada de ferro 

que escondia os escravizados poderia ser também a estrada de ferro que passava a engendrar 

“um novo tipo de sujeição, fundada na suspeição generalizada”.124 Assim, aos olhos de muitos 

contemporâneos daquela sociedade e em razão da precariedade da liberdade no século XIX 

abordada por Chalhoub e outros autores, qualquer trabalhador negro da via férrea 

potencialmente poderia ser visto como um escravo fugido: “O certo é que muitas pessoas 

afirmam, de ciência própria que, nas tais obras, há um número notável de pretos, que parecem 

fugidos”.125 Era a “ciência própria” que ligava de forma quase automaticamente os 

trabalhadores negros livres da ferrovia com os cativos evadidos que se encontravam ali.  

Todavia, nesse período também havia o fato observado por Chalhoub, que o universo 

urbano acabava por misturar os papéis sociais, ocultando a situação social de muitos negros e 

dificultando a diferenciação entre escravizados, libertos e negros livres.126 Num relatório de 

                                                           
123 Revista Commercial, 28/02/1863, p.3. HRMR. 
124 CHALHOUB, 1990, p. 219. 
125 Correio Paulistano, 19/09/1862, p. 1. HDBN. 
126 CHALHOUB, 1990, p. 192. 
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dezembro de 1862, o engenheiro fiscal da SPR escrevia que “entre esta cidade (Cubatão) e o 

Casqueiro nada se fez durante este mês, a exceção da semana última, em que começou uma 

turma de 9 pretos a largar a estrada; preparam-se também agora para a condução de cascalho 

ou pedregulho que deverão tirar do morro da Penha”.127 Não há como saber qual era a 

condição social dessa turma de nove trabalhadores “pretos”, já que o relatório não informa, 

mas poderia ser de escravos pertencentes a um subempreiteiro, podendo ter entre eles cativos 

acoitados e reinseridos no mundo do trabalho, poderia ser um grupo de africanos livres ou 

libertos, ou uma miscelânea de todos eles. Entretanto, um observador coetâneo que fitasse 

aquela turma a labutar poderia concluir se tratar de um grupo de escravos evadidos. 

Indubitavelmente nas obras da SPR, lado a lado, dividindo espaço com trabalhadores 

livres e escravos, estavam libertos e africanos livres. Analisando os rendimentos de libertos e 

africanos livres na Capital, Wissenbach, a quem mais uma vez recorro, baseada em processos 

judiciais aponta que no decênio de 1860, um liberto trabalhando como auxiliar de pedreiro 

recebia mensalmente entre 15 a 20 mil réis em obras e na manutenção de estradas na Capital. 

Por outro lado, um africano livre, desempenhando a mesma função na estrada de ferro 

declarava receber salários em torno de 45$000 reis. E próximo a década de 1870, muitos 

africanos livres que tinham obtido a emancipação mantiveram “seus empregos na serra do 

Mar, e aos domingos se dirigiam para São Paulo, onde dispunham de cômodos nos quais 

residiam suas mulheres”.128 

Esse era o caso, por exemplo, do africano livre Francisco Cabinda acusado de agredir 

sua companheira, a africana livre Reginalda: “disse que levou a dita sua mulher, isto é, deu 

nela pancadas, isto porque tendo ele acusado estando trabalhando na estrada de ferro, quando 

voltou não a encontrou em sua casa”. Ou também do africano livre e trabalhador na estrada de 

ferro João Pedro que teria sofrido tentativa de envenenamento por parte de sua companheira 

Maria Magdalena de Jesus “crioula natural de São Paulo, de quinze anos de idade”.129 

Destarte, a presença de africanos livres nos trabalhos da ferrovia parecia ser recorrente.  

Os dois empreendimentos viários que atravessavam a Serra do Mar, a via férrea e a 

estrada da Maioridade abrigavam, em quantidades evidentemente bem díspares, um grupo 

                                                           
127 Ofícios Diversos, Relatório, 12/12/1862. APESP-RD. 
128 WISSENBACH, op. cit., p. 142, 228. 
129 Justiça versus Francisco Cabinda, P 603 de 1868. APESP; Justiça versus Maria Magdalena de Jesus, P 976 de 

1866. APESP, apud: WISSWNBACH, op. cit, p. 142, 143.  
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variegado de trabalhadores. Com relação à estrada de rodagem além de brasileiros, imigrantes 

e escravos existia um maior número de africanos livres empregados em seus trabalhos. 

Todavia, de acordo com autora que pesquisou os africanos livres na província de São Paulo “a 

presença de africanos livres trabalhando nas obras de construção e reparos de estradas entre 

Santos e São Paulo deu-se até o ano de 1862” quando José Vergueiro, então na administração 

da estrada da Maioridade (passando a ficar conhecida como estrada do Vergueiro), 

possivelmente inspirado no exemplo da vizinha estrada de ferro, adotou o sistema de 

empreitada.130 Conforme uma relação de 31 de agosto de 1860, feita pelo antecessor de 

Vergueiro, o administrador Francisco Gonsalves Gomide, estavam assim divididos os 

trabalhadores do caminho que ligava Santos a São Paulo quanto à origem/condição/gênero: 

Quadro 4. Trabalhadores/as da Estrada da Maioridade, 08/1860. 

Africanos 

livres 

Africanas livres Brasileiros  Alemães  Escravos Portugueses  

35 29 17 14 7 4 

Total 64 

Total Geral 106 

Fonte: Ofícios Diversos, Trabalhadores, 04/09/1860, APESP-RD. 

A maior quantidade de africanos livres empregados na estrada se devia ao fracasso do 

emprego de trabalhadores imigrantes.131 O Estado imperial detinha a tutela dos africanos 

livres pela lei, porém “engajados em trabalhos involuntários” por um período de quatorze 

anos em obras públicas e particulares, com muitos deles sendo corriqueiramente alugados por 

seus concessionários a terceiros, prática nunca combatida pelas autoridades competentes.132 

Os 64 africanos livres empregados na estrada da Maioridade em 1860, representavam 60% da 

mão de obra, sendo quase a metade do grupo composto por mulheres, que eram empregadas 

“para tirar, carregar e quebras pedras a miúdo, lavar roupas” etc.133  

                                                           
130 BERTIN. Enidelce. Os meia-cara. Africanos livres em São Paulo no século XIX. Tese de Doutorado. São 

Paulo: FFLCH-USP. 2006, p. 61. 
131 Ibidem, p. 53: “O fracasso na utilização de colonos portugueses e alemães, que tampouco atenderam às 

expectativas das autoridades quanto à subordinação, produtividade nos trabalhos e contenção de gastos, a 

considerar que a dificuldade de adaptação à insalubridade da região serrana tornou-se motivo para o abandono 

dos postos de trabalho e queixa dos colonos, que lotavam as enfermarias e elevavam as despesas”.   
132 MAMIGONIAN. Beatriz G. Revisitando a “transição para o trabalho livre”, in: FLORENTINO. Manolo. 

Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005, 

392, 397.  
133 Resumo de Despesas, CO 5152, p. 1, d. 59, s/d, APESP, apud: BERTIN, op. cit., p. 58. 
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O ofício utilizado na confecção do Quadro 4 informa a função desempenhada por cada 

um desses trabalhadores e o trecho da estrada onde eram empregados. O alemão G. Wieland 

era inspetor e o responsável pelo pagamento. O brasileiro Luiz Leonardo de Campos era feitor 

exclusivo das africanas livres. Havia ainda rancheiros (Cubatão, Rio Grande), zeladores de 

pontes (Cubatão, Casqueiro), de ranchos (Cubatão, Santos), feitores (Ponto Alto, Serra e 

Aterrado de Santos), condutor de mantimentos, camarada da administração, mestres 

carpinteiro e pedreiro, condutores de “carro dobrado”. A maioria era empregada nos serviços 

da Borda do Campo, da Serra e do Ponto Alto. Dos 7 escravos (2 africanos, 2 de nação e 3 

crioulos), 3 trabalhavam com carros de seus senhores, 1 no serviço na Borda do Campo, 1 

empregado na Serra, Thomaz empregado no serviço da administração e Gabriel “inútil por 

velho”.  

Com relação aos 35 africanos livres, 17 estavam empregados nos trabalhos do Ponto 

Alto, 9 nos serviços do Aterrado de Santos, 7 nos serviços da Serra, Felicio empregado nos 

trabalhos em Cubatão e Estevão trabalhando do Ponto Alto, era emancipado. Das 29 africanas 

livres, 27 estavam empregadas no Ponto Alto, com Bernarda e Camilla nos serviços na 

administração. Num relatório da estrada da Maioridade de 1857, citado por Enidelce Bertin, 

há referências aos serviços na sede da administração executado pelas africanas livres: “uma 

alcova pequena e estreita, aonde dorme a cozinheira africana com seu marido e família. Um 

quarto sem forro e assoalho para dormir as africanas lavadeiras e as que socam canjica para os 

africanos”.134 

Se após 1862, com a chegada de José Vergueiro à administração da estrada da 

Maioridade e a subsequente implantação do sistema de empreitada, os africanos livres 

deixaram de ser ali empregados, o mesmo não se verifica com relação aos escravos. 

Conforme relatório de início de 1864:  

Nos trabalhos da estrada tenho, em termo médio, seis escravos em serviço, 

pertencentes a um dos empregados; escravos que vieram a instâncias minhas, em 

razão de serem de ofício, com os quais se tem feito pontes, paredões, esgotos, etc 

visto não encontrar livres que queiram sujeitar-se ao regulamento estabelecido. [...] 

Quanto aos mais empregados: feitores, varia o número e nomes, segundo as 

circunstâncias aconselham porque sigo o princípio de chamar para feitor o 

trabalhador mais distinto, que quando desnecessário naquele emprego tomo o seu 

lugar de trabalhador. Estes feitores recebem 500 réis mais diárias, que o bom 

trabalhador e conforme se distinguem marco mais a gratificação de 5 e 10$000 

                                                           
134 Relatório da Estrada, CO 1227, 01/01/1857. APESP, apud: BERTIN, op. cit., 58, 59. 
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mensal e feitor tenho cativo a quem dou até 15$000 visto não poderem dispor do seu 

jornal. Largo da Pólvora. São Paulo 10 de fevereiro 1864. [...] José Vergueiro.135  

Africanos livres dispensados da estrada da Maioridade após a chegada de Vergueiro à 

frente do empreendimento, quem sabe podem ter sido alocados na ferrovia. Não seria difícil 

aos seus concessionários, já que era prática comum, alugá-los aos subempreiteiros da ferrovia. 

Se não, teriam sido alocados em outras obras da Província ou alhures. E outros trabalhadores 

engajados nos trabalhos de conservação da estrada de rodagem podem ter trocados os serviços 

dela pelos trabalhos na vizinha e concorrente estrada de ferro.   

Porém, para evitar ou ao menos minimizar, o que realmente preocupava e que não era 

nenhuma “ninharia”, a presença de escravos fugitivos nos canteiros de obras da estrada de 

ferro, em meio à massa heterogenia de trabalhadores, onde contariam com a cobertura de 

subempreiteiros coiteiros, desejosos por operários, os fazendeiros lançaram uma ideia para: 

Acudir ao reclamo dos particulares, que exigem uma diligência, no sentido de 

arrancar seus escravos dessas aldeias de rancharias, onde como que se acham fora do 

alcance da autoridade. Mas, se não se pode, já extinguir o mal, não é impossível 

diminuí-lo. Cremos não ser desarrazoada uma ideia, aventada por alguns 

fazendeiros. Lembram alguns que seria conveniente haver um acordo para que os 

empreiteiros não recebam trabalhadores, sem uma guia das autoridades dos 

respectivos lugares.136 

A despeito de o articulista do Correio Paulistano observar que “não desconhecemos as 

dificuldades práticas deste expediente” alguma providência deveria ser tomada, afinal “os 

fazendeiros, principalmente na crise atual, merecem algum sacrifício da parte dos poderes 

públicos”, uma vez que “o prejuízo que estão sofrendo com tanta fuga de escravos é um 

perigo sério”. E desprezar esse perigo, esse “medo branco” seria “tomar a responsabilidade 

dos males futuros”.137 A ideia de controlar a entrada de trabalhadores nos canteiros de obras 

da SPR através de um documento oficial expedido pelas autoridades locais visando barrar a 

entrada de escravos evadidos nos trabalhos da ferrovia, talvez não surtisse o efeito desejado. 

Por isso, não foi colocada em prática. 

Interessados como eram em mão de obra abundante e barata para a construção da 

estrada de ferro, os subempreiteiros simplesmente poderiam fazer vista grossa a essa 

recomendação. Ou como outros, alegar que não teriam como saber “se eles são livres ou 

escravos”, guias podiam ser forjadas. Ao se apresentarem pessoalmente nos canteiros os 

                                                           
135 Ofícios Diversos, Relatório, 10/02/1864. APESP-RD. 
136 Correio Paulistano, 19/09/1862, p. 1. HDBN.  
137 Ibidem. 
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escravos fugidos estariam economizando tempo e dinheiro gastos no recrutamento da força de 

trabalho, despesas com agenciadores, deslocamentos, anúncios. Para esses subempreiteiros 

fornecer abrigo e trabalho aos evadidos da escravidão tinha muitas vantagens.  

  Portanto, para que a ideia de um documento de identificação levantada pelos 

fazendeiros obtivesse êxito era preciso contar com a colaboração efetiva dos subempreiteiros, 

os responsáveis pelo grosso da força de trabalho engajada na construção da ferrovia. Seria 

difícil imaginar que essa colaboração se efetivasse realmente ou fosse plenamente viável, 

retomando as palavras do superintendente “esta gente está em posição de cumprir com seus 

deveres só pelo fato mesmo de possuírem escravos”.138 Como os subempreiteiros iriam 

combate a entrada de escravos evadidos na estrada de ferro se eles próprios eram proprietários 

de escravos e tinham obrigações a cumprir junto aos empreiteiros principais. 

Na edição do dia seguinte do Correio Paulistano, 20 de setembro de 1862, a questão 

da fuga e acoitamento de escravos nas obras da estrada de ferro foi retomada, haja vista que 

“as ideias que ontem expomos, sobre os escravos fugidos, que se acoitam nas obras da estrada 

de ferro, foram bem acolhidas pelo público”. A persistência no tema e o citado acolhimento 

do público era um indicativo da gravidade do problema que “só o interesse ilegítimo se 

poderia levantar contra elas”. O jornal voltava a defender a ideia de as autoridades locais 

fornecerem guias aos trabalhadores que se apresentassem aos subempreiteiros da ferrovia, 

sendo que “esta vigilância deve ser exercida sobre os indivíduos que por qualquer 

circunstância pareçam escravos”.139 O periódico com o apoio do seu público 

leitor/fazendeiros na buscar de evitar os “males futuros” tentava chamar a atenção e 

sensibilizar as autoridades e encarregados da companhia férrea no sentido de colocar termo à 

presença de escravos fugitivos nas obras.   

Sendo o Correio Paulistano o porta-voz dos interesses dos cafeicultores, com a 

medida proposta pelos fazendeiros e apoiada pelo jornal, almejava-se um maior controle e 

vigilância sobre os indivíduos que afluíam para a estrada de ferro em busca de trabalho e 

esconderijo. Buscava-se colocar fim a insubordinação dos escravos que rompiam a relação 

senhor-escravo e se reinseriam num novo universo de trabalho, o da ferrovia. Buscava-se, 

antes de qualquer coisa, resguardar os interesses dos barões do café através da defesa de sua 

propriedade escrava. 

                                                           
138 Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 30/07/1863. APESP-RD. 
139 Correio Paulistano, 20/09/1862, p. 2. HDBN.  
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Entrementes, o Correio Paulistano tinha ciência que o intento de barrar a entrada de 

pessoas que independente das circunstâncias “pareçam escravos”, nas obras de construção da 

estrada de ferro não encontraria apoio decisivo da parte dos subempreiteiros: “Sabemos que 

os empreiteiros oporão duvidas; o que se quer é – braços para as empreitadas. Mas, notem os 

empreiteiros que a medida de que falamos, em vez de parecer um mal, é bem para eles 

próprios”. Por que o controle sobre os trabalhadores que se apresentavam para as empreitadas 

na estrada de ferro haveria de ser vantajoso e um bem aos próprios subempreiteiros?  

Em primeiro lugar atendendo eles aos reclamos do público, relativo à recepção de 

escravos sem guia, pode a autoridade policial, atendendo justas e repetidas 

reclamações mandar dar buscas nos lugares suspeitos. Se assim acontecer pode-se 

afirmar, que grande número de trabalhadores baterá retirada, como já tem 

acontecido, quando as autoridades tem apenas transitado pelas obras da estrada. 

Afirma-se que grande número de criminosos se acham aí refugiados. Já se vê que 

está mesmo nos interesses dos empreiteiros estarem de acordo a não aceitar pessoas 

que pareçam escravos, por qualquer modo, sem a respectiva guia. É evidentemente 

um erro dos empreiteiros não cooperarem para que haja tranquilidade, ordem e 

morigeração nos trabalhos a seu cargo, para que os poderes policiais nada tenham 

que ver lá. É uma verdade conhecida por todos, que grande número de operários 

pacíficos, tem abandonado semelhante serviço, em consequência das desordens 

frequentes, e falta de segurança. Se os empreiteiros por sua parte auxiliassem, no 

sentido de restabelecer a confiança nos trabalhos, fiquem certos afluirá para eles 

grande número de trabalhadores moralizados.140 

Por conseguinte, os subempreiteiros agindo em conformidade com a recomendação de 

não aceitar pessoas suspeitas de serem cativos evadidos estariam dando o seu quinhão de 

contribuição para a transformação do ambiente de trabalho na ferrovia num lugar tranquilo, 

ordeiro e propício aos operários morigerados, fossem eles livres ou escravos, desde que não 

foragidos. E agindo de acordo com essa orientação, ainda contribuiriam para que o serviço 

policial fosse poupado, e assim “nada tenham que ver lá” nos canteiros de obras, algo 

vantajoso para a Província, tendo em conta as reclamações constantes das autoridades com 

respeito à deficiência das forças de repressão. Assim, a estrada de ferro se transformaria num 

local para onde afluiriam apenas os trabalhadores “moralizados” e não aqueles que fossem 

criminosos e principalmente, os que parecessem escravos fugidos. E os empreiteiros ainda 

estariam atendendo aos reclames do público, mesmo que fosse um público reduzido: “trata-se 

de evitar grandes prejuízos aos fazendeiros”.   

Apesar da campanha do periódico paulistano na tentativa de colocar freios ao desvio 

de escravos, notadamente das fazendas de café, para a via férrea, para a decepção do Correio 
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Paulistano o fluxo de escravizados para os canteiros da estrada de ferro não conheceu termo, 

conforme a sua própria seção de anúncios e a de outros jornais, teimava em indicar:  

Documento 3. Anúncio de escravos fugidos. 

 
Escravos fugidos. Fugiu a um mês de Jacareí um casal de escravos pertencentes a 

João Bicudo de Brito os quais consta que tem estado na linha férrea e ora nesta 

cidade, quem os mesmos pegar e depositar na cadeia desta capital e avisar a seu 

senhor para mandá-los buscar receberá por cada um a quantia de 50$000. Os ditos 

escravos têm os seguintes sinais: Bento, idade de 30 anos, pouco mais ou menos, 

altura regular, olhos muito vivos, bons dentes, cor não muito preta, cheio de corpo, 

pouca barba, fala bem, e anda com um jaquetão de pano. Desconfia-se que dá o 

nome trocado. Maria, 25 anos, mais ou menos, altura regular, tem cabelo, bons 

dentes, cor muito preta, cheia de corpo, e fala bem. Tem dado o nome de Luiza ou 

Luzia. Ambos dizem ser de nação.141 

Contando-se os três jornais utilizados na pesquisa (Correio Paulistano, Diario de S. 

Paulo, Revista Commercial) abrangendo o período de construção da ferrovia, esse anúncio foi 

o único localizado que faz referência a um casal de escravos que teria fugido para a estrada de 

ferro em busca de trabalho e esconderijo. De certo, tentando vivenciar no anonimato em meio 

aos trabalhadores uma possibilidade de liberdade, mantendo os laços de afetividade que os 

ligavam. Para manterem-se nesse anonimato “na linha férrea e ora nesta cidade” Bento e 

Maria lançaram mão da troca de nomes. Na versão do proprietário do casal escravizado, 

Maria se apresentava como Luiza ou Luzia. Quem sabe quando ela estava na estrada de ferro 

era a Luiza e quando estava na cidade era a Luzia ou vice-versa.   

                                                           
141 Ibidem, 13/07/1864, p. 4. HDBN. 
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Se quase não há referência nas fontes quanto a uma possível presença de mulheres 

trabalhando na construção ou operação da estrada de ferro, Maria/Luiza/Luzia, conforme as 

necessidades ou circunstâncias de momento exigissem, quem saiba estivesse nos canteiros da 

ferrovia como as africanas livres na estrada da estrada da Maioridade, tirando, carregando e 

quebrando “pedras a miúdo”, lavando roupa, cozinhando etc. No Ceará, durante a grande seca 

de 1877-1880, nas obras de prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité, a Comissão de 

Socorros Públicos informava que as mulheres além de empregadas em serviços de fiação e 

costura “por ordem da administra atual, empregamos de poucos meses a esta parte mulheres, 

meninos e meninas no transporte de tijolos para as obras desta grande empresa”. A 

justificativa do emprego de mulheres e menores como carregadores de tijolos era assim 

explicitada: “Foi um trabalho de imensa utilidade, por quanto havia e continua haver grande 

falta de animais para o transporte de materiais”.142  

Em extenso relatório do chefe da Terceira Seção da Secretaria do Ministério da 

Agricultura, Pereira de Alencastre, anexo ao relatório da pasta apresentado em 1869, na 

primeira parte que trata das vias de comunicação, aparece descrito um acidente fatal 

envolvendo uma mulher que tinha ocupado o posto de trabalho do seu marido na ferrovia, 

também falecido em serviço. A “infeliz mulher” estava trabalhando como guarda-cancela na 

SPR:  

Em 6 de Abril deu-se um lamentável fato: Às 5 horas e 45 minutos, uma infeliz 

mulher que, tendo perdido o marido no serviço da estrada, foi empregada como 

guarda-cancela, despertada pelo assobio que ouvira de uma locomotiva, correu ainda 

atordoada pelo sono, a abrir a cancela, e se deixando ficar como petrificada na 

estrada, vindo o trem a mui pequena distância, por sobre ela passou! O acidente foi 

inevitável! A infeliz foi esmagada, deixando, para maior desgraça, dois filhos 

menores.143 

Na necessidade de garantir sua sobrevivência e de sua prole, a referida mulher, que já 

havia perdido seu companheiro no trabalho da estrada de ferro, acabou tendo o mesmo fim 

trágico do marido quando se empregou na mesma ferrovia “deixando, para maior desgraça” 

dois filhos desamparados e completamente órfãos. Triste história de uma trabalhadora 

                                                           
142 Comissão de Socorros Públicos, APEC, apud: SILVA. Wendell Guedes da. A Todo Vapor! Formação de 

Trabalhadores na Estrada de Ferro de Baturité (1877-1880). Dissertação de Mestrado. Fortaleza: Centro de 

Humanidades-UECE. 2013, p. 77. 
143 Relatorio apresentado a Assembléa Geral Legislativa na 1º sessão da 14ª Legislatura pelo Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas Joaquim Antão Fernandes Leão. 

Rio de Janeiro: Typ. Diario do Rio de Janeiro, 1869, anexo L-66. CRL.  
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anônima que nos leva a indagar se outras mulheres teriam desempenhado outras atividades 

nos canteiros de obras ou na operação da SPR no Oitocentos? 

Questão muito difícil de precisar, porém, como um exercício de ofício, a imagem 12 

pode ser um indício da presença de outras mulheres na ferrovia. No terceiro plano inclinado 

na Serra, observamos à direita, três trabalhadores na linha fazendo pose para a lente de 

Militão em 1865, defronte as casas de máquinas, ao fundo outros operários próximos a alguns 

vagões e a esquerda, ao lado de um rancho, uma mulher com um vestido branco e com a mão 

na cintura. É de se pensar que ela não estava ali a passeio, poderia estar, por exemplo, 

cozinhando para os operários ou exercendo outra atividade qualquer. Seria uma escravizada? 

Uma africana livre? Uma liberta? Ou uma escrava evadida como Maria/Luiza/Luzia, tendo 

ido para a estrada de ferro com um acompanhante ou sozinha, em busca de trabalho e refúgio, 

travando com os demais trabalhadores relações sociais e vivenciando uma experiência comum 

nesse mundo de trabalho marcado quase que exclusivamente pela figura masculina. 

Imagem 12: Trabalhadores no Terceiro Plano Inclinado. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 
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O esconderijo em que a estrada de ferro se transformou para muitos foragidos da 

escravidão não escapou a percepção de fazendeiros e demais senhores de escravos, já que esse 

fato foi escancarado pelo Correio Paulistano. Não à toa a via férrea passou a ser vista por 

muitos escravocratas como o local principal de refúgio para os seus cativos evadidos. Ao 

menos, a desconfiança nesse sentido era grande, e é o que se pode apreender de anúncios 

publicados na imprensa:  

Acerca de um ano fugiu ao dr Joaquim Moutinho dos Santos um escravo de nome 

Marcellino, crioulo, de cerca de 22 anos, pardo [...] entende do ofício de sapateiro e 

é muito prosa; e desconfia-se que anda nesta cidade ou para os lados da estrada de 

ferro [...]. 

Fugiu da fazenda Taquaral, município de Resende, província do Rio de Janeiro, ao 

dr Antonio de Paula Ramos, o pardo de nome José [...] oficial de carpinteiro [...] 25 

anos mais ou menos [...]. Fugiu a mais de ano e meio, veio a esta capital, e 

desconfia-se que trabalhe na estrada de ferro para os lados de Mogi [...].144 

Em anúncio na Revista Commercial feito por João Baptista da Ponte sobre seu escravo 

evadido Gregorio, aparece à desconfiança do proprietário de que o referido cativo tivesse sido 

acoitado por algum subempreiteiro da estrada de ferro: 

FUGIU, no dia 27 do corrente mês de Novembro, do lugar denominado – 

FRADINHO –perto de Jundiaí, um escravo, de nome Gregorio, idade 28 anos, 

crioulo de Pernambuco, de bonita figura, e com ofício de pedreiro [...]. Este escravo 

veio do Rio de Janeiro por Santos, seguindo diretamente para Campinas, supõe-se 

ter regressado do lugar da fuga, por não ter conhecimento de outras estradas. Assim, 

pois se roga aos Senhores empreiteiros da estrada de ferro (por onde é possível se ter 

encaminhado) a sua captura, e protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o 

acoitar. Jundiaí, 29 de Novembro de 1861. João Baptista da Ponte.145  

Para o “crioulo de Pernambuco” Gregorio, quiçá proveniente do tráfico 

interprovincial, como pedreiro não seria difícil conseguir empregar-se com os subempreiteiros 

da estrada de ferro. Essa suspeita foi reforçada pelo seu senhor, tendo em vista que Grerogio, 

possivelmente, se dirigiu para obras da linha “por não ter conhecimento de outras estradas” 

por onde pudesse escapulir.  No caso do “pardo” José que escapou de uma fazenda em 

Resende, no Vale do Paraíba fluminense, para provavelmente trabalhar na estrada de ferro, 

como carpinteiro também não seria difícil engajar-se nos canteiros da ferrovia e se camuflar 

em meio à aglomeração de trabalhadores. Dessa forma, teria dificultado a sua captura, visto 

que estava evadido a mais de um ano e meio, conforme seu proprietário assinalou. Igualmente 

o “crioulo” Marcellino, oficial de sapateiro, deve ter ido à busca de trabalho e refúgio na via 

férrea. Havia fugido “acerca de um ano” e o seu senhor desconfiava que ele circulasse pela 

                                                           
144 Correio Paulistano, 12/08/1864, p. 3; 25/10/1864, p. 4. HDBN. 
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Capital ou “para os lados da estrada de ferro”. Mas o que um sapateiro estaria fazendo numa 

obra de construção ferroviária? Provavelmente Marcellino era um escravo ao ganho e o que 

ganhava, ou a maior parte do que ganhava, ficava com seu senhor, ou era um escravo alugado 

a alguma oficina de sapateiro, desse modo não ganhava nada. Trabalhando na estrada de ferro 

se passando por forro poderia ter um rendimento para si, suponhamos uma diária entre 2$000-

2$500 réis, que era a média que se pagava aos trabalhadores ordinários da construção da via 

férrea. Sendo assim, não teria que ver seus salários serem divididos ou integralizados ao seu, 

agora, ex-senhor.  

Ao fazer referências aos aspectos políticos dos planos de fugas dos escravizados, 

embutido em suas ações de fugas e de como se manterem escondidos, notadamente nas 

cidades, Araújo et. al. argumentam que os evadidos “menos do que apenas ‘inadaptados’ ao 

regime de vida, redefiniam significados do cativeiro e liberdade”.146 Nas obras da estrada de 

ferro muitos escravos fugitivos como José, Marcellino e Gregorio e tantos outros, teriam 

necessariamente que se adaptar a uma nova experiência, a um novo modo de vida e trabalho, 

totalmente diferente do mundo que eles conheciam, fossem oriundos do meio urbano ou do 

meio rural, como era o caso da maioria, redefinindo assim, novos significados do cativeiro e 

da liberdade. O mundo da construção das ferrovias era novidade tanto para livres como para 

escravos. Esses últimos poderiam, pois, se reinserir num novo ramo de atividade, provendo a 

subsistência e ao mesmo tempo se mantendo relativamente protegidos dos seus algozes 

perseguidores. Misturando-se aos demais trabalhadores redefiniam novas identidades, se 

passando por trabalhadores livres ou libertos, enquanto não fossem descobertos e capturados. 

Na estrada de ferro múltiplos significados do cativeiro e da liberdade estavam 

presentes. Para escravos alugados e/ou pertencentes aos subempreiteiros, ela se assemelhava a 

um enorme eito com os seus ranchos/senzalas, troncos, correntes etc. Para os cativos evadidos 

ela era um local onde buscavam se acoitar e desfrutar de alguma liberdade labutando ao lado 

de trabalhadores livres. Afinal, na década de 1860, na província de São Paulo, em que lugar, 

em grande número, foragidos da escravidão podiam se engajar para trabalhar, se não na 

ferrovia. Ademais, empreiteiros e subempreiteiros não estavam muito preocupados em saber 

qual era a condição jurídica de quem buscava trabalho na ferrovia. Restava aos proprietários 

descrever os escravos evadidos nos mínimos detalhes na tentativa de reavê-los:  

                                                           
146 ARAÚJO, op. cit., p. 25. 
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No dia 11 de Setembro de 1864, fugiu de Sorocaba o escravo de nome Albino, com 

os seguintes sinais: bem preto, estatura regular, bem feito de corpo, pés e mãos; bons 

dentes; com grande princípio de calvície, por isso com a testa bastante descoberta de 

cabelos, estando alguns destes já brancos; bem barbado, e com esta um tanto 

crescida se é que não se barbeou, depois que fugiu; é da Costa da África, mas como 

veio de menor idade fala como crioulo, desembaraçado e pausado. Levou um chapéu 

de pano cinzento, e outro de junco, ponche azul, forro vermelho, e roupa de algodão 

do uso, constando de calças, jaquetas, paletós de várias cores, brancos, pretos e 

riscados, e uma grande faca de ponta. Quem o apreender e entregar a seu senhor 

capitão Thomaz Compton D’Elbaux em Sorocaba, ou a Domingos D’Elbaux, em 

Piracicaba, ou em São Paulo ao senhor Caetano Antonio de Moraes, receberá boa 

gratificação. Desconfia-se que procure a estrada de ferro para lá trabalhar 

inculcando-se forro.147 

Possivelmente trabalhando na estrada de ferro Albino se passava por forro, usando ora 

chapéu de “pano cinzento” ora “de junco” para esconder o “princípio de calvície” e se 

proteger do sol a que eram expostos os operários da ferrovia, se desfazendo da barba, levando 

“ponche azul” e uma variedade de roupas “de algodão do uso, constando de calças, jaquetas, 

paletós de várias cores, brancos, pretos e riscados”, tudo isso na tentativa de camuflar sua 

condição. Era uma tentativa de dificultar sua captura e desfrutar de uma liberdade dentro dos 

limites do possível e isso seria facilitado se acoitando na estrada de ferro. Pode-se imaginar 

que o capitão Thomaz Compton D’Elbaux, assim como os senhores de Marcellino e José, 

ainda desembolsaria muito dinheiro com anúncios para tentar capturar seu cativo. Também 

como Francisco Rodrigues Carassa, da cidade de Limeira, senhor do escravo Joaquim com 

idade aproximada de 43 anos, que estava na perseguição de sua propriedade semovente: “Há 

16 meses que este escravo anda fugido; e pertenceu a Joaquim Maria Trindade. Quem o achar 

e levá-lo ao seu dono, ou o pôr em qualquer cadeia receberá uma boa gratificação. Desconfia-

se que este escravo esteja trabalhando na estrada de ferro”.148   

Os escravos acoitados na estrada de ferro deveriam ter a clara percepção que ali 

empregados não estavam tão expostos aos capitães do mato que viviam da gratificação pela 

captura de escravos fugidos. O perigo maior de serem apreendidos não parecia ser quando 

estavam trabalhando na linha e sim quando almejavam chegar a ela, haja vista que de acordo 

com o Correio Paulistano, muitos eram presos ao transitarem a noite pelas ruas da Capital e 

por suas informações a polícia sabia que procuravam os canteiros de obras da ferrovia. O 

                                                           
147 Correio Paulistano, 18/09/1864, p. 3. HDBN. Um fazendeiro de Pirassununga teve uma ideia não usual entre 

seus pares para tenta facilitar a captura de escravos evadidos de sua fazenda: “Da fazenda S. Joaquim, distrito da 

Vila de Pirassununga, pertencente a José Teixeira das Neves, fugiu no dia 9 de Novembro do corrente ano o 

escravo de nome João Grande, levando roupa nova de algodão marcada com o nome da fazenda, e do escravo 

[...]. Consta que esse escravo já foi trabalhador na fabrica de ferro de Sorocaba [...]”. Diario de S. Paulo, 

17/01/1871, p. 4. HDBN. Resta saber se João Grande durante seu trajeto de fuga não se desfez do seu 

“uniforme” de trabalho.  
148 Correio Paulistano, 15/10/1863, p. 2. HDBN. 
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número grande de escravos presos à noite ao transitarem pelas ruas da cidade poderia ser 

maior, não fosse à deficiência das forças policiais. Em abril de 1861, o delegado Diogo de 

Mendonça Pinto informava ao presidente da Província que havia representado junto ao chefe 

de polícia a necessidade de reforço do policiamento noturno da Capital por ela ser “à noite 

patrulhada em toda sua extensão apenas por quatro soldados, divididos em duas patrulhas”. A 

autoridade nem precisaria gastar tinta de sua pena ao emendar que “semelhante número é 

manifestamente insuficiente, e entendo que visto a grandeza da cidade urge aumentá-lo”.149  

Se por um lado, havia cativos que buscavam fugir da escravidão entrando na ferrovia, 

por outro, havia cativos que buscavam fugir da escravidão saindo da ferrovia. A ferrovia que 

libertava era a ferrovia que escravizava. A estrada de ferro mantinha então, uma relação de 

dualidade com o mundo da escravidão. Empregava mão de obra escrava e ao mesmo tempo 

acoitava escravos fugitivos, afinal o que se necessitava eram braços para as obras. 

 

2.2. A fuga de escravos da ferrovia 

 

Referindo-se as “cidades negras” brasileiras do século XIX (Recife, Salvador, Rio de 

Janeiro, São Luís), que também eram cidades portuárias, Araújo et. al. observando que muitos 

evadidos da escravidão eram marinheiros, destacam que “frequentemente, os anúncios 

alertavam capitães de navios sobre fugas ou mesmo denunciavam a sua conivência. Tanto 

cativos marinheiros desertavam nos portos, como escravos urbanos aproveitavam os navios 

para escapar para outros lugares”.150 Se as cidades portuárias ou cidades negras absorviam e 

repeliam escravos em fuga, em sentido mais restrito, os canteiros de obras da ferrovia também 

absorviam cativos em fuga e impeliam outros cativos à fuga. 

A de fuga de trabalhadores escravos dos trabalhos na estrada de ferro pode ser 

percebido no mesmo periódico que denunciava a evasão de cativos para as obras da SPR: 

“Informam-no que, dos trabalhos da estrada de ferro, muitos escravos trabalhadores têm 

fugido; e que noticiam ter havido ali um espancamento ou assassinato. Ignoramos por ora o 

                                                           
149 Ofícios Diversos, Delegacia, 20/04/1861. APESP-RD. 
150 ARAÚJO, op. cit., p. 45. 
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que há de fundado neste negócio”.151 Sobre o tal espancamento ou assassinato realmente 

ignoramos, porém, sobre a fuga de muitos escravos trabalhadores da estrada de ferro havia 

bastante “de fundado nesse negócio”. Por uma daquelas irônicas coincidências, o primeiro 

texto do Correio Paulistano que lançava suspeita sobre a fuga de escravizados para os 

canteiros da ferrovia e este que noticiava a fuga deles dos trabalhos na ferrovia, foram 

publicados no mesmo dia. Naquela sexta-feira, 5 de setembro de 1862, ambos os textos 

dividiam a mesma seção Noticiário do jornal, na mesma página 2, entremeados entre outras 

notícias. Um indicativo de quão complexa e contraditória eram as relações entre os mundos da 

escravidão e da ferrovia.  

Diferentemente dos escravos que fugiam para a ferrovia, quando se tratava de escravos 

que fugiam da ferrovia o citado periódico não censurava o fato de haver mão de obra cativa 

empregada na construção da estrada de ferro. Como se pode perceber a questão legal de tal 

procedimento não estava no horizonte do Correio Paulistano. Não era a presença de 

trabalhadores escravos na estrada de ferro que era combatida e sim a presença de escravos 

evadidos. Ir contra os escravos que não eram evadidos na ferrovia era ir contra os seus donos.  

Os trabalhadores escravos que fugiam dos canteiros da estrada de ferro tanto podiam 

pertencer aos subempreiteiros das obras como aos senhores que os alugavam a esses 

encarregados pela construção de toda a extensão da linha e das obras conexas. Ambos 

lançavam mão da ferramenta mais utilizada na sociedade escravista brasileira, os anúncios dos 

jornais, para tentar capturar os cativos que se evadiam dos trabalhos na ferrovia: 

Evadiu-se do rancho do Senhor Tuy no Cubatão o crioulo de nome Benedito 

Cambory [...], estava no serviço da estrada de ferro com a gente do Senhor Tenente 

Coronel Alexandre Martins de Oliveira e é escravo de Dona Garciana, de São 

Sebastião; antes de ir para a estrada de ferro já tinha estado alugado nesta cidade e 

desconfia-se que agora se tenha alugado em alguma casa; protesta-se com todo o 

rigor da lei contra quem o acoitar, e a quem o apreender e levar no Cubatão ao 

Senhor Antonio da Silva Pinto, administrador dos escravos do Senhor tenente 

coronel Alexandre Martins de Oliveira, ou nesta cidade a Bento Gonçalves Amaro, 

na Rua da Praia, canto do largo da Banca, será bem gratificado.152 

O anúncio de fuga de Benedito Cambory desnuda uma rede de agentes envolvidos no 

seu aluguel para as obras da estrada de ferro. Benedito havia fugido “do rancho do Senhor 

Tuy” e estava empregado nos trabalhos da ferrovia “com a gente do Senhor Tenente Coronel 

Alexandre Martins de Oliveira” sendo ele pertencente à Dona Garciana e trabalhava nos 

                                                           
151 Correio Paulistano, 05/09/1862, p. 2. HDBN (grifos meus). 
152 Revista Commercial, 08/03/1864, p. 4. HRMR. 
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canteiros da linha sob a administração de Antonio da Silva Pinto, a quem deveria ser entregue, 

em caso de captura ou então ao comerciante Bento Gonçalves Amaro outro integrante dessa 

rede. Esse último, comerciante em Santos, deveria integrar várias redes de solidariedade com 

proprietários e empreiteiros que tinham cativos nos serviços da ferrovia. Um mês antes da 

fuga de Benedito Cambory, o também escravo Benedicto “conhecido pelo nome de 

Brigadeiro” tendo como senhor a José Fernandes da Silva, da mesma maneira “trabalhava no 

Cubatão no serviço da estrada de ferro” de onde se evadiu em primeiro de fevereiro de 1864. 

Quem o apreendesse deveria entregá-lo ao seu senhor no mesmo “largo da Banca por cima do 

armazém de sal do Senhor Ferreira, ou na casa de molhados de Bento Gonçalves Amaro, na 

Rua da Praia, canto do largo da Banca”.153 Quantos fugitivos da escravidão, ao menos nesse 

ponto da linha, não teve ter sido entregues na mencionada casa de molhados que parecia 

funcionar como uma espécie de entreposto de escravos capturados que fugiam da via férrea. 

Se muitos trabalhadores escravos que fugiam da estrada de ferro eram alugados, outros 

tantos pertenciam às turmas dos subempreiteiros que infestavam aquele empreendimento: 

Fugiu de D. H. Sampson subempreiteiro da estrada de ferro um escravo, pardo, de 

estatura ordinária, de feições agudas, pouca barba, inteligente, idade 25 anos mais ou 

menos, tem o cabelo cortado como se usa na casa de correção, é baiano, e foi 

escravo do senhor Conselheiro Saraiva. O escravo chama-se Lorenso. Quem o 

apreender e levar a casa do dr. Reinhardt rua de São Bento n. 80 receberá 50$000 

réis de gratificação. D. H. Sampson.154 

O pardo baiano Lorenso teve ter passado por várias mãos até chegar à estrada de ferro, 

possivelmente fosse oriundo do tráfico interprovincial. Tendo pertencido ao conselheiro 

Saraiva (José Antonio Saraiva, um daqueles políticos campeões de cargos públicos durante o 

Segundo Reinado, presidente de São Paulo entre 06/1854 – 05/1855) Lorenso acabou parando 

nas mãos de Sampson, um dos subempreiteiros da estrada de ferro. O fato de ter “o cabelo 

cortado como se usa na casa de correção” talvez fosse um recurso do subempreiteiro para 

facilitar na identificação do seu trabalhador cativo, em caso de fuga. Ou talvez seu escravo 

fosse reincidente, tendo sido recolhido à casa de correção em fuga anterior.  

Além da dura rotina de trabalho nos canteiros de obras da ferrovia e da vigilância 

constante de feitores e mestres, Lorenso deveria sofrer bastante sob a batuta do seu nada 

benevolente senhor, de quem também havia fugido o “preto mina Bernardo” na região do 

túnel da Cachoeira, nas proximidades de Jundiaí, com “35 anos de idade mais ou menos”. 

                                                           
153 Ibidem, 09/02/1864, p. 3. HRMR. 
154 Correio Paulistano, 03/12/1863, p. 3. HDBN. 
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Quando da fuga Bernardo “tinha ferro ao pescoço, cicatriz no tornozelo e calcanhar esquerdo 

de uma grande machucadura”,155 marcas indeléveis das sevícias a que os operários 

escravizados de Sampson & Cia eram submetidos. Trabalhadores livres submetidos a essa 

firma empreiteira também devem ter sido maltratados, como os “vários trabalhadores 

portugueses” empregados igualmente nas obras do túnel da Cachoeira que “entenderam não 

submeter-se as ordens do novo subempreiteiro e aproveitando da presença no túnel de um dos 

sócios do Senhor Sampson, saltaram sobre ele e ferindo-lhe gravemente com ferramentas o 

deixaram como morto”.156 Algum motivo poderoso os operários portugueses tiveram para agir 

com tamanha agressividade contra um dos sócios da firma.  

O anúncio sobre a fuga de Bernardo se encerrava como era de praxe em vários desses 

anúncios: “será gratificado quem o apreender e levar à cadeia em São Paulo, Jundiaí ou à 

Cachoeira”. A diferença aqui era que o subempreiteiro o fez publicar simultaneamente, em 

29/08/1865, nos dois principais jornais de então da Capital, o Correio Paulistano e o Diario 

de S. Paulo. A estratégia da dupla publicação da fuga de Bernardo visando uma mais rápida 

captura nem se mostrou necessária, porque os anúncios ainda nem tinham ido a público, com 

os jornais ainda no prelo, ele foi apreendido: “Foram recolhidos à prisão: a 28 (08/1865), 

Bernardo, escravo de Sampson, por fugido a ordem da mesma autoridade”.157 

Entretanto, nem todos os escravos evadidos dos trabalhos de construção da ferrovia 

acabavam capturados tão rapidamente como fora Bernardo: 

Fugiu da estrada de ferro (Mogi) em fevereiro de 1865 um escravo pertencente a 

Antonio Branco Rodrigues, de nome Germano, de nação, cor fula (quando fugiu), 

alto, magro, idade 35 anos para mais, pouca barba, pés grandes e largos adiante, as 

pernas um pouco arcadas para fora, ginga um pouco o corpo quando anda, tem uns 

pequenos sinais de nação na testa, os dois dentes da frente limados, cabelo ralo, 

beiços grossos, cabeça pequena um pouco comprida para traz, em um dos peitos tem 

uma marca da costa, julga-se ser um M. Bebe, e joga bem, tem fala grossa, trabalhou 

na Cachoeira algum tempo, e dizia que era filho de Bragança. Quem o pegar levá-lo 

a seu senhor em Santos, ou der noticia que está pego, sendo o próprio que pegou, 

receberá a gratificação acima, outro qualquer que dê noticia dele será bem 

gratificado; protesta-se com todo rigor da lei contra quem o tiver acoitado.158 

Assim como Bernardo, o escravo Germano de “cor fula” ao menos “quando fugiu” (?), 

também trabalhou nas obras do túnel da Cachoeira, na terceira seção da linha. Porém quando 

fugiu trabalhava na região da Serra, na segunda seção. Para o desespero de seu senhor 

                                                           
155 Ibidem, 29/08/1865, p. 3; Diario de S. Paulo, 29/08/1865, p. 4. HDBN. 
156 Ofícios Diversos, Relatório, 13/08/1864. APESP-RD. 
157 Correio Paulistano, 05/09/1865, p. 2. HDBN. 
158 Ibidem, 20/06/1866, p. 4; Diario de S. Paulo, 09/08/1866, p. 3. HDBN. 
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Antonio Branco Rodrigues, Germano não devia ser fácil de ser capturado, já que havia 

escapado dos serviços da estrada de ferro desde fevereiro de 1865, há mais de um ano dos 

anúncios feitos pelo seu proprietário, que repetindo a tática de Sampson, fez publicá-los nos 

dois jornais, porém em datas diferentes. Nesse caso, não surtindo efeito a primeira publicação 

feita no Correio em 20/06/1866, resolveu repeti-la quase dois meses depois, em 09/08/1866, 

no Diario. Não sabemos se Germano foi capturado, mas do seu senhor sabemos que também 

teve um cativo chamado Bernardo evadido da estrada de ferro: “A Antonio Branco Rodrigues 

fugiu-lhe no dia 22 do corrente mês (12/1867), do serviço da estrada de ferro, ao pé do Tietê, 

o escravo de nome Bernardo, de nação, 40 a 45 anos de idade”.159 Será que fugiu pelo rio? 

Outro proprietário que teve trabalhadores escravos fugidos das obras na estrada de 

ferro foi certo Antonio da Rocha Leão Junior: 

Fugiu um negro da estrada de ferro, do lugar denominado (Taipas) por nome 

Filippe, com os seguintes sinais: estatura ordinária, alguma coisa cambaio, com 

argola no pescoço e algemado: desconfia-se que tivesse seguido a mesma estrada até 

a cachoeira. Roga-se a quem o apreender entregá-lo nesta cidade ao senhor José 

Luiz de França Pinto, Ladeira de Santo Antonio n. 4, ou a seu senhor, Antonio da 

Rocha Leão Junior, no Morumbi, pelo que será gratificado, mesmo dando noticias 

certas.160 

 Filippe mesmo “com argola no pescoço e algemado”, sinal de que era reincidente na 

arte da fuga, e “alguma coisa cambaio” conseguiu escapar dos serviços na ferrovia. 

Entretanto, para obter êxito em sua empreitada e não ser capturado com facilidade como 

Bernardo, escravo de Sampson que igualmente levava ferro ao pescoço, ele precisa antes de 

tudo, se livrar da incomoda argola e das algemas, mas para isso precisava contar com a 

colaboração de algum ferreiro para de livrar dos trastes de ferro, difícil saber se conseguiu 

esse auxílio. Ao que tudo indica, Filippe (Fillipe) foi capturado e um ano depois teria 

empreendido nova fuga, desta feita em companhia de André, também trabalhador da estrada 

de ferro pertencente ao mesmo Leão Junior.  

  Antes da fuga com Fillipe, o cativo André “crioulo de Guaratinguetá” igualmente 

havia empreendido fuga solitária da ferrovia, na ocasião encontrava-se nos trabalhos na Grota 

Funda, local onde fora construído o imponente viaduto:  

(14/03/1867) Atenção - Fugiu no dia 14 de Janeiro passado dos trabalhos da estrada 

de ferro na Grota funda o escravo de nome André, tem os seguintes sinais, altura 

                                                           
159 Diario de S. Paulo, 28/12/1867, p. 3. HDBN. 
160 Ibidem, 15/04/1866, p. 4. HDBN. 
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regular, rosto chato, pouca barba, falta de dois dentes, tem um dente mais comprido 

e podre, tem uma argola de ferro no pescoço, idade 30 a 35 anos, levou vestido 

roupa branca de algodão, também levou uma garrucha de fogo. Quem o entregar a 

seu senhor Antonio da Rocha Leão Junior, na ladeira de Santo Antonio n. 4 (Piques) 

São Paulo, será gratificado, (é crioulo de Guaratinguetá).161 

André era um escravo obstinado, quando fugiu pela primeira vez em 14 de janeiro de 

1867, também com “uma argola de ferro no pescoço”, o que parecia ser uma praxe na ferrovia 

com os escravizados, ao menos com os recalcitrantes, e lavando “uma garrucha de fogo”, 

talvez não imaginasse que seria rapidamente capturado. Porém, André e Fillipe continuaram 

na difícil empreitada de trabalho e de resistência à escravidão na ferrovia, representado pela 

fuga de um senhor opressor que os mantinham no serviço da estrada de ferro carregando 

argolas de ferro ao pescoço, ainda contraproducente porque sobremaneira incomodas para a 

movimentação no serviço. Assim, os dois planejaram e executaram a nova fuga: 

 (02/04/1867) Atenção – Fugiram na noite de 28 para 29 de Março findo, dos 

trabalhos da estrada de ferro, na Grota Funda, terceira máquina, os escravos 

seguintes: André, crioulo de Guaratinguetá, idade 30 anos mais ou menos, estatura 

regular, rosto comprido, pouca barba, tem um dente só na frente do lado de cima, 

tem no pé direito três cicatrizes de ferro, levou vestido calça de brim pardo, camisa 

de morim e um barrete preto. Fillipe, estatura regular, pescoço grosso, parecendo 

papo, com argola de ferro ao pescoço, cheio de corpo, pé largo, cor fula, idade 25 

anos mais ou menos, levou vestido roupa de algodão branco. Quem os prender e 

levar ao seu senhor Antonio da Rocha Leão Junior, na ladeira de Santo Antonio n. 4, 

ou na Grota Funda, ao feitor Joaquim Luiz, será gratificado.162 

O segundo anúncio de fuga feito em 02/04/1867, pelo proprietário na tentativa de 

recapturar seus escravos novamente evadidos, informava que eles tinham fugido na noite do 

dia 28 para 29 de março do mesmo ano. No caso de André o primeiro anúncio havia sido feito 

em 14/03/1867, informando a sua fuga ter acontecido em 14 de janeiro do mesmo ano. Quer 

dizer, em questão de duas semanas, entre 14 e 28 de março, André o “crioulo de 

Guaratinguetá” tinha sido capturado e conseguindo escapar novamente dos trabalhos da 

estrada de ferro na Grota Funda. Já Fillipi empreendeu a nova fuga um ano depois da 

primeira. O que, obviamente, não quer dizer que nesse intervalo de tempo não tenha tentado 

escapulir outras vezes.  

 Interessante e emblemático observar que os intrépidos André e Fillipe e também 

Bernardo (de Antonio Branco Rodrigues) ainda estavam sendo empregados na ferrovia 

mesmo depois da inauguração oficial do tráfego, em 14 de fevereiro de 1867. Numa indicação 

que o emprego de escravos na ferrovia ou nas ferrovias brasileiras não acontecia apenas e 

                                                           
161 Correio Paulistano, 14/03/1867, p. 4; Diario de S. Paulo, 14/03/0867, p. 4. HDBN. 
162 Ibidem, 02/04/1867, p. 4; Ibidem, 02/04/1867, p. 3. HDBN. 
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“especialmente durante as obras de construção” em função dos vários indícios da utilização 

deles nas obras.163 Os casos dos cativos em tela apontam que na SPR os trabalhadores 

escravizados continuaram sendo utilizados na estrada de ferro mesmo depois de sua entrada 

definitiva em operação, em obras retardatárias e quiçá após a conclusão delas. Ao menos no 

setor de manutenção da linha, a repartição do Engenheiro, eles continuariam sendo 

empregados. Como pode ser visto na “Lista dos Brasileiros Empregados no departamento do 

Engenheiro para mês de julho de 1871”, documento para comprovação da isenção do Exército 

e da Guarda Nacional aos operários nacionais da companhia férrea. Entre os 83 nomes 

relacionados, o oitavo era “Ensebio Escravo”. Ou seja, num documento da companhia a ser 

apresentado às autoridades locais em observância a condição nona do decreto 1.759, aparecia 

à inobservância a condição oitava do mesmo decreto. O trabalhador cativo Ensebio estava 

alocado na repartição do Engenheiro e possivelmente, outros escravos trabalhassem na 

conservação da via permanente. Nas listas dos trabalhadores brasileiros dessa repartição 

muitos deles eram escritos com um único e mesmo sobrenome, podendo se tratar de escravos 

alugados que carregavam o sobrenome de seus senhores ou pertencentes aos empreiteiros, 

como no exemplo da lista de julho de 1871, que entre outros, apareciam com um único e 

mesmo sobrenome: 7 Antonio; 7 Rodrigues; 5 Barros.  

Documento 4. Lista de Brasileiros da Repartição do Engenheiro, 07/1871. 

 

Fonte: Ofícios Diversos, Empregado, Julho de 1871, APESP-RD. 

                                                           
163 Lamounier. Maria Lúcia. Entre a Escravidão e o Trabalho Livre: escravos e imigrantes nas obras de 

construção das ferrovias no Brasil no século XIX. Economia. Brasília, v. 9, n. 4, dez 2008, p. 215-245. 

Disponível em: http://www.anpec.org.br/revista/vol9/vol9n4p215_245.pdf. Acesso em: 02/07/2015. 

http://www.anpec.org.br/revista/vol9/vol9n4p215_245.pdf
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O escravizado Raymundo, pernambucano e pelo visto pertencente ao mesmo Antonio 

da Rocha Leão Junior, também estava empregado nos trabalhos na Grota Funda depois da 

inauguração da ferrovia:  

Fugiu da Grota funda, estrada de ferro, o escravo Raymundo, de estatura regular, 

cabelos grenhos, olhos pequenos e pardos, testa pequena, pouca barba, dentes 

regulares, pernas um pouco arqueadas, pés grandes e chatos, de 24 a 26 anos de 

idade, e é natural de Pernambuco. Quem dele der informações exatas, ou o capturar 

e levar ao lugar de onde fugiu e entregar ao feitor o senhor Joaquim Luiz, ou em São 

Paulo na ladeira de Santo Antonio n. 4, será gratificado.164 

O pomposo viaduto da Grota Funda, ao que tudo indica, juntamente com o túnel da 

Cachoeira, foram obras da estrada de ferro onde vários trabalhadores escravos foram 

empregados. A inauguração do viaduto, quando “a grande dificuldade da Serra – o arcar da 

imensa Grota Funda já está vencida”, ocorreu em 22 de outubro de 1865: 

No domingo, ao meio-dia mais ou menos, na presença do superintendente, do 

engenheiro dos empreiteiros, e muitos outros empregados da estrada de ferro, foi 

colocada no seu lugar a última grade do viaduto, e pela primeira vez transitou-se por 

toda a extensão do mesmo, notando-se entre os transeuntes os senhores conselheiro 

Villares (Manoel Rodrigues Villares, conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça) e 

comendador Moraes (Joaquim Gonçalves de Moraes). O lugar achava-se enfeitado, 

e com as bandeiras das duas nações, Brasileira e Inglesa, e todos os trabalhadores 

manifestavam o seu entusiasmo. Graças a Deus! E louvores aos ingleses! Logo 

principiará o nosso grande futuro!165 

O “nosso grande futuro” não se principiou tão logo assim. Quando da inauguração do 

grandioso viaduto, André, Fillipe e outros escravizados com seus “adornos” ao pescoço, 

feridas e cicatrizes no corpo e na alma, talvez não estivessem entre todos aqueles 

trabalhadores que “manifestavam o seu entusiasmo” com a conclusão do afamado viaduto. 

Caso estivessem presentes pode-se vislumbrar a cena dantesca, entre tantos convidados com 

seus fraques engomados e cartolas vistosas, como o conselheiro Villares e o comendador 

Moraes e com o lugar enfeitado com as bandeiras do Brasil e da Inglaterra, trabalhadores 

maltrapilhos e enfeitados com argolas de ferro.   

 

 

                                                           
164 Correio Paulistano, 31/10/1867, p. 3. HDBN. 
165 Diario de S. Paulo, 25/10/1865, p. 2. HDBN. Dez dias após a inauguração do viaduto, conforme noticiava o 

outro periódico da Capital, ele passou por um “teste de qualidade”: “Estrada de Ferro – No dia 2 do corrente teve 

lugar a primeira experiência no viaduto da Grota Funda, sendo o seu resultado muito satisfatório. O senhor 

Aubertin com algumas pessoas desta cidade foram até lá para assistirem aquela experiência. O nosso 

comunicante, pessoa de todo critério, disse-nos que o viaduto tem capacidade para suportar o triplo do peso que 

há de ordinariamente passar por ele”. Correio Paulistano, 04/11/1865, p. 1. HDBN. 
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Imagem 13. Viaduto da Grota Funda 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Militão provavelmente fotografou o viaduto da Grota Funda após sua inauguração em 

outubro de 1865 ou próximo a essa data, pois em suas fotos o viaduto parece já estar 

concluído. Quase um ano e meio depois desse evento foi inaugurada oficialmente a estrada de 

ferro da São Paulo Railway numa concorrida viagem entre a Capital e Jundiaí. Em uma 

manhã de verão de uma quinta-feira, 14 de fevereiro de 1867, com uma pontualidade 

britânica, às 9 horas e 5 minutos houve a partida da máquina-símbolo da chegada dos novos 

tempos, a máquina-síntese do avanço irresistível do capitalismo. Efeméride a ensejar nova 

fase na história de São Paulo e que veio “acelerar nesta província o gozo de dois poderosos 

elementos de civilização – o vapor e o telégrafo elétrico; o vapor que faz desaparecer as 

distâncias, e o telégrafo que nulifica o tempo”. Momento este em que “várias pessoas gradas” 

e outras nem tão gradas assim, são testemunhas oculares da história a observar embasbacadas, 

como “espectadores atônitos da modernidade”,166 o desaparecimento das distâncias e a 

nulificação do tempo. Esse acontecimento ímpar, jamais, em hipótese alguma poderia deixar 

de ser resgistrado pela imprensa:  

Estrada de ferro – Efetuou-se ontem a viagem a Jundiaí, que anteriormente 

anunciamos. No trem que, largou de São Paulo às 9 horas e 5 minutos foi o 

excelentíssimo senhor presidente e seu ajudante de ordens, o excelentíssimo senhor 

dr. chefe de policia, o senhor dr. secretário do governo, os senhores Aubertin 

                                                           
166 Como escreveu Francisco Hardman: “Por todos os cantos do planeta, durante o apogeu da era ferroviária, o 

momento oficial da primeira viagem é marco inigualável da projeção de um teatro vivo do mecanismo, em que a 

locomotiva é sempre ator principal, a estação e a linha os cenários reluzentes, e a massa dos que assistem à 

partida ou à chegada, espectadores atônitos da modernidade”.  HARDMAN. Francisco Foot. Trem Fantasma: a 

modernidade na selva. São Paulo: Companhia das Letras. 1988, p. 182.  
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superintendente da estrada, engenheiro fiscal Passos, e Fox, engenheiro residente, 

bem como várias pessoas gradas [...]. Na estação (Jundiaí) achava-se preparado um 

excelente lanche que foi servido a sua excelência e a quase totalidade dos 

cavalheiros que foram no trem. Nessa ocasião fizeram-se vários brindes [...]. Às 2 

horas da tarde o trem partiu de Jundiaí para São Paulo, aonde chegou às 4 e meia. 

Na volta sua excelência, os engenheiros, muitas pessoas da comitiva, inclusive a 

esposa do senhor Burton (cônsul inglês), atravessaram a pé, o túnel, a fim de melhor 

avaliarem aquela obra. Em todas as estações os empregados e mais pessoas davam 

frenéticos vivas que eram correspondidos com entusiasmo.167 

Se nesse novo momento de frenesi coletivo e de gozo da civilização vivenciado na 

estrada de ferro, André, Fellipe e Raymundo (de Antonio da Rocha Leão Junior), Bernardo e 

Germano (de Antonio Branco Rodrigues), Lorenso e Bernardo (de Sampson) e outros tantos 

trabalhadores escravos da ferrovia estivessem entre “os empregados e mais pessoas” que das 

estações “davam frenéticos vivas que eram correspondidos com entusiasmo”, não deveriam 

ter dado saudações tão frenéticas assim. Diferentemente da maioria dos presentes, o desejo 

deles deveria ser o de estarem bem longe dali. Se a locomotiva a vapor e o telégrafo elétrico 

vieram acelerar o caminho rumo à sociedade capitalista no Brasil, a ferrovia não acelerou na 

mesma velocidade a transição do trabalho escravo para o livre, como se pensava.  

Esses pequenos fragmentos de jornais aqui apresentados, indícios da resistência de 

trabalhadores escravos nos canteiros de obras da ferrovia, que ombro a ombro com 

trabalhadores livres de diversas origens, soergueram o leito ferroviário “abrindo caminho para 

o trem passar”,168 nos relevam pequenos flashes das histórias desses sujeitos que lutaram com 

as armas que disponham contra a sina do cativeiro representada pela escravidão. Pequenos 

flashes a jogar luzes sobre tema tão grande da historiografia brasileira. 

Fechando esse capítulo, na Imagem 14, quem sabem mais um desses pequenos flashes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Correio Paulistano, 15/02/1867, p. 1, 2. HDBN.   
168 EL-KAREN. Almir Chaiban. Filha Branca de Mãe Preta: a Companhia da Estrada de Ferro D. Pedro II, 

1855-1865. Petrópolis: Vozes. 1982, p. 83. 
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Imagem 14. Trabalhadores na Estação do Rio Grande. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Defronte a estação do Rio Grande, ao que nos parece, trabalhadores de diferentes 

níveis hierárquicos. Se no século XIX nem sempre era possível distinguir pela aparência a 

condição social de um indivíduo, nesta foto as diferenças parecem nítidas, até mesmo pela 

disposição dos retratados, indicando trabalhadores subordinados à direita e seus prováveis 

encarregados, à esquerda. Nota-se que somente os três à esquerda usam coletes e paletós, 

enquanto os outros quatro usam camisas “padronizadas” brancas, quem sabe de algodão, chita 

ou outro tecido ordinário, a exceção do sujeito ao centro, aparentando ser um menor de idade, 

que usa um paletó ou espécie de blusa preta. Também os chapéus dos três à esquerda possuem 

copas mais altas que os chapéus dos demais, apontando para uma diferenciação entre ambos. 

Entrementes, o que chama mais atenção na imagem é o trabalhador negro isolado à 

esquerda. Se no XIX nem sempre era possível ter ciência da condição jurídica de um negro 

pela vestimenta ou calçados que usava sapatos não deixavam de ser uma das marcas de 

diferenciação social entre livres e escravos. Destarte, possivelmente, esse trabalhador com os 

pés descalços fosse um escravizado. E o próprio peso simbólico do seu lugar na foto é muito 

expressivo. Era o único apartado dos demais, “preso” entre a cerca que separava a estação do 

terreno vizinho e a porteira. A impressão é a de que Militão queria captar apenas os 

trabalhadores “livres”, porém o trabalhador “escravo”, teimosamente, parecia fazer questão de 

mostrar que estava ali e que também fazia parte da história da construção da SPR.   
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3. A SPR e o Recrutamento para a Guerra do Paraguai  

 

Cenas do recrutamento: 

Mogi das Cruzes – Escrevem-nos desta localidade: “No dia 22 do corrente, às 4 

horas da tarde, uma escolta de quatro guardas policiais conduzia da capela da Escada 

para esta cidade Antonio de tal, menor de 17 anos, recrutado para o exército em 

operações no Paraguai; ao passar a ponte grande, sobre o Tietê, um quarto de légua 

distante desta cidade, lançou-se o recruta ao rio, algemado ou com as mãos 

amarradas; não foi possível salvá-lo, e seu cadáver até hoje, 24, ainda não foi 

encontrado. O dr. Delegado de policia, com o fim de investigar o fato, mandou 

recolher a escolta à cadeia”. 

[...] 

Este infeliz recruta era camarada do célebre liberal, que já deu em São Paulo um 

criminoso de morte em substituição de um filho guarda nacional designado, como já 

foi denunciado por essa folha. Consta que esse desgraçado menino trabalhava de 

graça em serviço do dito liberal; porém, saindo da sua companhia para a de outro de 

quem recebia salário, com isto meteu-lhe birra e o fez prender para o exército, sendo 

um de seus próprios filhos o executor da prisão, e este, embora fazendo parte da 

escolta, não foi preso para as indagações policiais. Este célebre liberal, por dois 

fatos, mostra que é homem prejudicial ao bem público. O recrutamento e prisão de 

designados por aqui tem causado muitas lágrimas e sustos; a maldita guerra é uma 

calamidade: não há dinheiro, não se pagam dívidas e os víveres começam a ficar por 

altos preços. Deus que se compadeça do Brasil.169  

Assim como Fernando/João (da citação que abre o capítulo anterior) que “na idade de 

20 anos preferiu a morte à escravidão” se jogando nas águas do Rio Tietê e não tendo o seu 

corpo localizado, Antonio de 17 anos, igualmente no alvorecer da juventude, preferiu a morte 

ao recrutamento para a guerra, também se jogando no Rio Tietê (quantas histórias trágicas o 

hoje poluído Tietê, no seu trecho paulistano, não guarda) e lá sendo sepultado, porque como 

Fernando/João, não teve os seus restos mortais encontrado. Duas historias trágicas, mas, antes 

de tudo, duas histórias de resistências. Sem querer comparar os estatutos sociais e jurídicos de 

ambos, fosse fugindo da escravidão ou do recrutamento, de certa forma, eles alcançaram a 

liberdade em seus atos extremos, porque o suicídio naquelas circunstâncias, também era, no 

limite, uma forma de resistência.  

As histórias de muitos evadidos da escravidão e do recrutamento para a Guerra do 

Paraguai na província de São Paulo se entrelaçam e se fundem num denominador comum: a 

ferrovia. Quantos desertores e cativos fugitivos não devem ter labutado lado a lado nos 

canteiros da linha, compartilhando experiências comuns de trabalho e quiçá, tecendo redes de 

solidariedade no intuito de manterem-se invisíveis aos seus perseguidores através da 

                                                           
169 Diario de S. Paulo, 01/05/1867, p. 3; 02/05/1867, p. 2. HDBN (grifo original). 
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preservação das camuflagens e das suas novas identidades de operários da construção da 

ferrovia. Da mesma forma que muitos escravos em fuga buscavam refúgio nos trabalhos do 

caminho de ferro em meio ao exército de trabalhadores de várias origens, muitos nacionais 

livres fugindo das caçadas humanas penetraram no mundo de trabalho da estrada de ferro para 

se verem livres da maldita guerra.  

Abordando o recrutamento para a Guerra do Paraguai na Bahia oitocentista, Hendrik 

Kraay destaca que as Instruções de 1822 nominavam quais eram os homens recrutáveis e os 

não recrutáveis, com a intenção de dar proteção aos que eram vistos “como essenciais à 

sociedade e a economia”. Entre os que tinham direito a isenção, estavam: feitores, tropeiros, 

artesões, cocheiros, marinheiros, pescadores, um filho por lavrador, homens casados, irmão 

maior responsável por órfão, um filho por viúva. As Instruções delimitavam essas isenções, 

que seriam respeitadas desde que os isentos exercitassem efetivamente suas profissões e 

apresentassem comportamento ordeiro, deixando efetivamente à autoridade à vontade para 

interpretar a lei de acordo com seu livre arbítrio ou interesse. Esse sistema de recrutamento 

teria criado “um consenso surpreendente” que da perspectiva do Estado imperial devia 

proporcionar uma quantidade mínima de recrutas ao mesmo tempo em que não exaurisse “às 

forças produtivas” do país, funcionando assim como uma espécie de “arma de controle social” 

e meio de “coerção do trabalho” buscando manter certa “aparência de equidade”.170  

Com a Guerra do Paraguai essa concordância social em torno do sistema de 

recrutamento até então vigente sofrerá sérios abalos, levando ao enfraquecimento das relações 

clientelistas, com os outrora amparados “pobres honrados” não podendo mais contar com a 

proteção contra os agentes do recrutamento.171 Da mesma forma, Marcelo Balaban apontou 

como o “delicado equilíbrio daquele mundo” com o advento da guerra sofreu um sério 

colapso, afetando a vida dos brasileiros, quando os “grandes e pequenos interesses” foram 

postos em cheque no momento em que o Estado precisava de soldados para vencer o conflito 

armado. Esse processo, que em seu bojo levou a inúmeras arbitrariedades e ilegalidades na 

obtenção de recrutas para derrotar as tropas de Solano Lopes, revelava “as deficiências de um 

                                                           
170 KRAAY. Hendrik. Repensando o Recrutamento Militar no Brasil Imperial. Diálogos, DHI/UEM, v. 3, n. 1, 

1999, p. 113-151. Disponível em: 

http://www.uem.br/dialogos/index.php?journal=ojs&page=article&op=view&path%5B%5D=291. Acesso em: 

05/06/2015.    
171 Ibidem. 

http://www.uem.br/dialogos/index.php?journal=ojs&page=article&op=view&path%5B%5D=291
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Estado incapaz de fazer valer suas prerrogativas, um Estado refém das necessidades e 

demandas privadas das suas próprias autoridades”.172  

Analisando o recrutamento militar no Rio de Janeiro para o maior conflito Sul-

americano, Vitor Izecksohn destaca que: 

A situação do Rio de Janeiro expressa um problema nacional, que se materializa 

sempre que o Estado requeria maior nível de extração de recrutas para as forças do 

Exército e da Marinha – o fracasso da autoridade central na tarefa de estabelecer o 

controle sobre os meios da violência. O problema se tornava mais sério em tempo 

de guerra, quando as tensões entre o centro e as localidades podiam ficar mais 

intensas, especialmente quando o recrutamento atingiu indivíduos normalmente 

isentos do serviço, tais como os membros da Guarda Nacional.173 

Dentro da incapacidade do Estado imperial de imposição das suas prerrogativas e da 

dificuldade de estabelecimento do monopólio sobre os meios da violência, no que tange ao 

recrutamento militar, um fator crucial, para Fábio Mendes, nessa atividade seria “o uso do 

dinheiro”. Isso poderia explicar as arbitrariedades dos agentes recrutadores, que de “tão 

temidos, deviam sua particular voracidade à peculiar estrutura de incentivos a que estavam 

sujeitos, sendo renumerados por ‘peça’, à base de 4$ por recruta e 6$ por voluntário”.174  

Balaban observa que apesar da voracidade dos recrutadores, as autoridades imperiais 

possuiam “uma manifesta intenção” de agir na atividade do recrutamento forçado respeitando 

a legislação. Entretanto, isso seria difícil de ser colocado em prática, na medida em que a 

preocupação dessas mesmas autoridades, no sentido de que o recrutamento fosse praticado 

conforme a lei, era uma das causas que dificultava a ação dos agentes na obtenção de 

                                                           
172 BALABAN. Marcelo. “Voluntários Involuntários”: o recrutamento para a Guerra do Paraguai nas imagens 

da imprensa ilustrada brasileira do século XIX. Revista Mundos do Trabalho, v. 1, n. 2, 2009, p. 221-256. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2009v1n2p221. 

Acesso em: 05/06/2015.  
173 IZECKSOHN. Vitor. O Recrutamento Militar no Rio de Janeiro durante a Guerra do Paraguai, in: 

CASTRO C., IZECKSOHN. Vitor, KRAAY. H. Nova História Militar Brasileira. Rio de Janeiro: FGV. 2004, p. 

204 (grifos meus). A contradição na tentativa de consolidação do monopólio da violência pelo Estado imperial 

brasileiro com a manutenção da escravidão, regime “fundado na violência privada” foi apontada por Wilma 

Peres Costa. COSTA, 1996, cap. 4: Os Fundamentos da Questão Militar.   
174 MENDES. Fábio Faria. Recrutamento Militar e Construção do Estado no Brasil Imperial. Belo Horizonte: 

Argvmentvm. 2010, p. 65. Destacando a figura do agente do recrutamento, o autor escreve: “Não se trata de 

funcionário especializado, mas antes de indivíduo comissionado ad hoc para a tarefa, nomeado pelos Juízes de 

Direito [...]. Os agentes têm à sua disposição amplos poderes e prerrogativas. Deve-se supor serem eles 

indivíduos resolutos, de recursos e séquito próprios e, sobretudo estranhos às redes de proteção local. Estavam 

envolvidos em um complexo jogo de cooperação, conflito e competição com as autoridades locais, e mesmo com 

agentes de distritos vizinhos. (...) A necessidade de completar cotas, é de supor também, os tornava pouco 

propensos a considerações de justiça e equidade. As queixas mais frequentes quanto à ação dos agentes 

recrutadores se referiam, precisamente, à desconsideração sistemática das isenções legais. Inversamente, 

entretanto, os recrutadores podiam fazer uso de seus poderes de fazer soldados como meio de pressão para 

‘vender’ isenções”. Ibidem, p. 88, 89 (grifo original). 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2009v1n2p221
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soldados.175 Essa manifesta intenção das autoridades do Estado de levar a cabo o 

recrutamento conforme a regra escrita, respeitando-se as isenções, aparece na documentação 

oficial produzida pelo Governo da Província. Como no envio de contingentes para o Exército 

em 1868, em que Joaquim Saldanha Marinha argumentava que “na remessa de gente para a 

guerra” ele não se apartaria de “mesmo neste empenho, de observar a Lei, e de respeitar os 

direitos individuais” e que “se por tal modo formos um pouco mais tardios, procederemos 

com mais legitimidade, e por isso mesmo com mais segurança”.176  

Essa promessa das autoridades do poder executivo de se processar o recrutamento 

forçado de acordo com a legislação, no período da Guerra não seria nada fácil de ser 

cumprida. Em 9 de agosto de 1865, o Governo central publicou um artigo no Correio 

Paulistano no intuito de acalmar os cidadãos da Província, que deveriam estar sobressaltados 

com a ameaça da caçada humana que pairava sobre suas cabeças: “tem-se estendido por toda 

a província, tomando vulto no animo do povo, um boato que não se firma em sério 

fundamento, mas que vai espalhando um receio que pode ter consequências desagradáveis”. 

Apesar da guerra que “pede soldados” o Governo argumentava que somente havia “de ir os 

que estão no caso de pegar em armas” e que “o povo em massa” não haveria “de sair para 

combater um inimigo forte sim, mas a nenhum modo invencível”.177 

A própria figura do chefe supremo do regime monárquico, o ilustre varão D. Pedro II 

era “a garantia melhor de que o direito não há de ser pisado”: 

Não se trata ainda de suspensão das garantias, não há de curar disso de certo, 

enquanto os últimos recursos de que podemos dispor não baquearem aniquilados por 

uma catástrofe que nenhum indício pressagia e com a qual é até desatino contar-se 

[...]. Abrir-se-á o recrutamento pela província. Não serão recrutados os que tiverem 

isenções legais, os que possam opor a designação motivos justos que os ponham a 

salvo de assentar praça [...]. Não se amedronte a província. A garantia melhor de que 

o direito não há de ser pisado, de que a justiça não será imolada no atropelo das 

coisas públicas, está no caráter conhecido do digno e ilustrado varão que hoje 

preside os seus destinos.178 

O artigo do Governo era uma tentativa de demonstrar a aparente equidade do 

recrutamento. Entretanto, com a crescente necessidade de braços para a Guerra a partir desse 

período, dificilmente a justiça não seria “imolada no atropelo das coisas públicas”. Mesmo 

                                                           
175 BALABAN, op. cit., p. 238.  
176 Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de S. Paulo na 1ª Sessão da 18ª Legislatura no dia 2 

de fevereiro de 1868 pelo Presidente da mesma Provincia o Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho. S. Paulo. 

Typ. Ypiranga. 1868, p. 6. CRL. 
177 Correio Paulistano, 09/08/1865, p. 2. HDBN. 
178 Ibidem (grifos meus).  
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que em teoria não se tratava “ainda de suspensão das garantias”, na prática, no cotidiano da 

população da Província, a realidade passava a ser bem diferente. Antes da publicação desse 

artigo as “ordens apertadas” já corriam soltas, como numa circular da presidência aos 

delegados de polícia datado de 5 de janeiro de 1865, que em razão da “indeclinável 

necessidade, à vista das circunstâncias extraordinárias do Estado”, era mandando aumentar 

“consideravelmente o número de praças do Exército e Armada, assim, como criarem-se 

corpos de voluntários”. Para isso, era recomendado promover “o maior empenho e atividade 

ao recrutamento para o Exército e Armada, enviando o maior número de recrutas”,179 que 

fosse possível os agentes do recrutamento obter. 

A partir desse momento tal processo ganha notável recrudescimento: “Proceda ao 

recrutamento em larga escala, como exigem as circunstâncias anormais em que se acha o 

país”, esperando o presidente da Província que as autoridades policiais empregassem “toda a 

possível brevidade e energia a fim de remeter com a urgência que as circunstâncias reclamam 

o maior número de recrutas, que poder obter”. Após a pressão colocada sobre os delegados e 

subdelegados, o presidente João da Silva Carrão lembrava a necessidade de conciliar o 

recrutamento “com a precisa discrição e prudência, de modo que não sejam presos os 

cidadãos que estejam legalmente isentos”.180 A questão era, então, saber como nessas 

circunstâncias extraordinárias e anormais a rede do recrutamento iria conciliar o alistamento 

em massa de recrutas com o devido respeito às isenções. Era tanta a necessidade de homens 

para o conflito que às vezes até se confundia para onde eles seriam enviados: “Sendo de 

indeclinável necessidade, nas circunstâncias em que se acha o país, aumentar o pessoal para o 

Exército, digo, para o serviço de guerra dos navios da Armada, de conformidade com o que 

me foi recomendado pelo Ministro dos Negócios da Marinha”.181  

Noutra circular enviada ao subdelegado de Araraquara, em 15 de fevereiro de 1865, o 

presidente informava a autoridade policial daquela localidade “que pode recrutar para o 

serviço do Exército os guardas nacionais que, sendo solteiros, vadios, mal casados ou 

turbulentos, estiverem no caso de servir no mesmo Exército”.182 Nesse caso, a ordem era para 

recrutar os homens solteiros e toda ordem de pobres “desonrados”. Tratando da economia 

moral do recrutamento, Fábio Mendes indica que expressões como “público adultério”, 

                                                           
179 Correspondência com Delegados - Subdelegados (1862-1865), ordem E00496, 05/01/1865. APESP. 
180 Ibidem (1865-1866), ordem E00906, 17/08/1865. APESP. 
181 Ibidem (1865-1866), ordem E00906, 25/08/1865. APESP. 
182 Ibidem (1862-1865), ordem E00496, 15/02/1865, APESP. 
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“público concubinato”, “vadio de profissão” e “mau comportamento” ente outras, jogam luzes 

sobre os “mecanismos de tradução local” que regia o recrutamento, constituindo-se esses 

mecanismos um “conjunto de ‘regras não escritas’” sobrepostas às Instruções de 1822.183  

Numa interessante correspondência de 21 de julho de 1865, do Ministério da Guerra 

observando a conveniência de “aumentar as forças do nosso Exército em operação” era 

solicitado ao presidente da Província promover o alistamento de voluntários e ativar o 

recrutamento, enfatizando que “os que não quiserem ser forçados a servir no Exército, terão 

assim de prestar ao País os serviços, de que se tem urgente necessidade, sem ficarem 

obrigados por muito tempo ao serviço militar”.184 Ou seja, aqueles que não quisessem ser 

recrutados à força para a tropa de linha teriam a “opção” de aderir ao programa dos 

Voluntários da Pátria, eis os voluntários involuntários. 

Ainda em circular, João da Silva Carrão em setembro de 1865, notando junto às 

autoridades policiais da Província que não havia lei que isentavam do recrutamento militar os 

guardas nacionais, informava aos delegados e subdelegados como proceder com rigor na 

verificação dos indivíduos portadores de isenções: 

[...] proceda ao recrutamento com toda a circunspecção, prendendo somente aos 

indivíduos que não tiverem em seu favor isenção expressamente declarada nas leis. 

E se depois de presos invocarem isenção, Vossa Excelência não atenda se não 

exibirem provas contundentes dos fatos [...]. E quando tais provas contarem de 

inquirições de testemunhas, Vossa Excelência as considerará com o devido critério 

para dar-lhes o valor que possam merecer, não as aceitando sem o devido exame. E 

se consistirem em atestados graciosos, os quais neste caso não constituem prova 

ainda que formadas com juramento, Vossa Excelência não os atenderá.185  

Na mesma circular o presidente alertava que no caso de qualquer delegado ou 

subdelegado que por iniciativa própria ousasse liberar qualquer indivíduo que tivesse sido 

recrutado, deveria ele ser comunicado da “soltura, expondo com toda a minuciosidade a razão 

do seu procedimento com indicação especificada das provas em que se houver fundado, as 

quais serão conservadas até definitiva aprovação do seu procedimento”.  

Até mesmos aqueles indivíduos que entravam na imperial cidade de São Paulo para 

vender produtos de primeira necessidade, corriam sérios riscos de cair nas teias dos 

recrutadores, como se depreende de aviso publicado no Correio Paulistano: 

                                                           
183 MENDES, op. cit., p. 74. 
184 Guerra Vindos (1864-1866), caixa 47, ordem 7751, 21/07/1865. APESP. 
185 Correspondência com Delegados – Subdelegados (1865-1866), ordem E00906, 05/09/1865. APESP. 
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Conforme se vê do ofício que publicamos em lugar competente, não podem ser 

recrutadas aquelas pessoas que entrarem na cidade com o fim de vender gêneros de 

primeira necessidade para consumo dos habitantes da capital. Assim os indivíduos 

que trouxerem lenha, víveres e outros quaisquer objetos nessas condições, estão 

isentos do recrutamento.186 

A própria publicação do aviso é indício suficiente de que carroceiros comerciantes de 

gêneros de primeira necessidade estavam sendo recrutados nas ruas da Capital, causando um 

problema de abastecimento na cidade que deveria atingir principalmente a população mais 

pobre. Escrevendo de Amparo, também em 1865, um cidadão destacava o problema da 

carestia de produtos e do aumento do custo de vida relacionados ao recrutamento: 

Amparo, 8 de Fevereiro de 1865. Senhor Redator – Venho dar notícias desta vila. O 

recrutamento tem causado um grande abalo no ânimo desta população: só se ouve 

falar em guerra, necessidade de soldados, de ordens apertadas às autoridades para o 

recrutamento ser feito em maior escala etc etc os nossos homens andam assustados, 

e acham que o melhor é internarem-se nos matos; poucos vêm ao povoado, e a 

consequência é que há carestia de gêneros de primeira necessidade, sendo os poucos 

que aparecem comprados por preços elevados (carta particular).187 

Pouco mais de dois anos após o comunicado da administração provincial no Correio 

Paulistano, que dava conta do ofício que garantia isenção do recrutamento aos carroceiros 

que adentravam as ruas da Capital para vender gêneros de primeira necessidade aos 

moradores da cidade, o recrutamento forçado e ilegal desses pequenos comerciantes, peças 

importantes no abastecimento local, corria solto:  

Recrutamento – Começam as bárbaras cenas de um recrutamento infrene: ontem de 

manhã um carreiro trazia uma carrada de lenha para vender nesta cidade: no largo da 

Cadeia foi assaltado pelos agentes do recrutamento, e porque teve a ousadia de 

correr e esconder-se no corredor de uma casa, foi dali arrancado a murros e 

pescoções. O carro e bois lá ficaram no largo abandonados até que horas do dia. 

Ainda recrutamento – Também na estrada da cidade do lado da estrada de Santos um 

outro carreiro foi atropelado por gente a cavalo para prendê-lo; este logrou fugir. 

Viva a administração!188 

Esses casos citados pelo jornal das “bárbaras cenas” corroboram o argumento de Fábio 

Mendes sobre quão temidos eram os agentes do recrutamento, que em razão das ordens 

apertadas para suprir as cotas de recrutas da Província se tornavam sujeitos indiferentes as 

“considerações de justiça e equidade”. Fazendo com que agissem com extrema violência e 

                                                           
186 Correio Paulistano, 12/01/1865, p. 1. HDBN. 
187 Ibidem, 25/02/1865, p. 3. HDBN. Em outro jornal, ela relatado: “Fome - Estamos ameaçados de fome. Não 

entram cargueiros na cidade, porque, com razão, temem o brutal recrutamento, em que não há isenção possível. 

Já no sábado passado, não apareceram se não quatro a cinco carros de madeiras, alguns dos quais conduzidos por 

mulheres!”. Diario de S. Paulo, 21/11/1866, p. 3. HDBN. 
188 Correio Paulistano, 25/04/1867, p. 1. HDBN. 
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truculência, como arrancar um carreiro que ousou se esconder no corredor de uma casa “a 

muros e pescoções”, ou então atropelar com um cavalo outro carreiro no intuito de recrutá-lo.   

No caso de alguns desses carroceiros recrutados pelos temidos e resolutos agentes do 

recrutamento, a ilegalidade podia ser ainda maior, porque além da isenção que eles possuiam 

por fazerem parte de uma atividade indispensável para o abastecimento da população, eles 

podiam ser cobertos por outras isenções previstas na lei, como serem casados e pais de 

famílias ou já terem contribuído com o imposto de sangue à nação: “foi ontem agarrado na 

rua de São Gonçalo um carreiro de nome Gabriel para o serviço da guerra; dando-se a 

circunstância de ser um homem que já serviu no exército seis anos, tendo afinal recebido 

baixa”. Para o Correio Paulistano a repetição dessas cenas servia “unicamente para 

desmoralizar por uma vez as autoridades, e ao mesmo tempo trazer aos habitantes da cidade a 

penúria de víveres e de outros objetos de primeira necessidade, fornecidos por esses que são 

de todos os lados perseguidos”. Por fim, o periódico interrogava “quando haverá um paradeiro 

a tudo isto”?189 Enquanto durasse o conflito bélico as cenas degradantes das caçadas humanas 

não conheceria termo. 

Enquanto o Correio Paulistano mostrava grande preocupação com a falta de víveres e 

outros gêneros de primeira necessidade ocasionada pela perseguição dos agentes recrutadores 

aos carroceiros que abasteciam a Capital, o Diario de S. Paulo nesses tempos de guerra se 

mostrava preocupado com o seu próprio “quintal”, a sua oficina tipográfica. A saber, a 

ameaça de seus tipógrafos “operários guardas nacionais” serem designados para o serviço 

ativo, o que podia significar participar da captura de recrutas ou seguir para o teatro da guerra, 

desfalcando sua tipografia. Para debelar esse mal, o Diario pedia apoio ao Correio: 

Alguns de nossos tipógrafos foram chamados a serviço da guarda nacional. Se não 

houver qualquer providência, por parte do governo, emudecerão as oficinas 

tipográficas. Tanto o estabelecimento do Correio Paulistano, como o do Diario 

vivem com o trabalho de operários guardas nacionais. É sabido que não há isenção 

legal para os guardas, empregados nas tipografias; mas há estilos a observar e 

equidades a fazer. As folhas diárias não podem parar, elas são publicadas em 

estabelecimentos importantes, em que estão comprometidas empresas que se acham 

ligadas ao público por solenes compromissos. Fazê-las baquear, e mesmo dificultar 

a sua marcha é ofender um direito. Na corte, em todas as províncias tem-se 

respeitado a classe de compositores, em devidos termos. Há, para isso, razões de 

interesse público, que o governo deve respeitar. Os jornais diários são, por assim 

dizer, propriedade do público, que não pode ser privado deles. Também, como 

órgãos de publicidade, nos países livres como o nosso, prestam relevantes serviços e 

devem ter alguma garantia correlativa [...]. Não afirmamos, mas estamos informados 

                                                           
189 Ibidem, 27/04/1867, p. 1. HDBN. 
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de que há ofícios reservados, mandando dispensar em termos os guardas nacionais 

tipógrafos. É bem claro que não se deseja que as tipografias sejam refúgios de 

guardas, que querem fugir do serviço: não se deve dispensar se não os que forem 

restritamente necessários. Esta circunstância pode ser verificada com facilidade [...]. 

Cremos que o contemporâneo do Correio Paulistano lutará com as mesmas 

dificuldades; no seu estabelecimento abundam guardas nacionais. Pedimos que se 

una conosco para reclamar por esta medida, em que o público se interessa.190  

Os tipógrafos - que viviam num país livre “como o nosso” apesar da escravidão - 

assim como vários outros trabalhadores subalternos que não tinham isenção contra o 

recrutamento/designação, nesse “mundo hobbesiano”, de certo, viram-se ameaçados com a 

possibilidade de serem recrutados e mandados para a Guerra da Tríplice Aliança. Outras 

categorias mesmo com isenção legal, como, por exemplo, os operários do serviço postal, que 

juntamente com todos os outros trabalhadores das repartições dos Correios do Império eram 

isentos do recrutamento e do serviço da Guarda Nacional,191 também não estavam afastados 

dessa ameaça: “Tendo sido recrutado o ajudante do Agente do Correio de Jacareí, Henrique 

Antonio de (...) Vossa Excelência se digne (expedir) sua ordem para que aquele empregado 

seja imediatamente solto”, conforme previa o artigo 73 do decreto 399 de 21 de Dezembro de 

1844.192 

Nesse período conturbado de guerra, fosse numa atividade nômade, como a dos 

carroceiros ou a dos agentes dos Correios que estavam em constante movimentação pelas ruas 

das cidades, fosse numa atividade sedentária, como a dos compositores tipógrafos, internados 

dentro das oficinas, os trabalhadores em geral eram alvos constantes dos agentes do 

recrutamento e das autoridades da Guarda Nacional. Não podendo ser diferente com os 

brasileiros empregados na SPR. Sobre os trabalhadores da ferrovia o vice-presidente Joaquim 

Floriano de Toledo ao transmitir a administração provincial em novembro de 1866, ao 

desembargador José Tavares Bastos deixava transparecer que a isenção do recrutamento 

estava sendo observada por sua gestão, que supostamente teria feito “manter o privilégio que 

tem a Companhia de não serem recrutados os trabalhadores da estrada”.193 Indicar que o 

privilégio da companhia estava sendo mantido não significava, na prática, que operários 

nacionais da ferrovia não eram recrutados, como efetivamente acabou ocorrendo.  

                                                           
190 Diario de S. Paulo, 31/08/1865, p. 1. HDBN.  
191 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-399-21-dezembro-1844-

560790-publicacaooriginal-83974-pe.html. Acesso: 28/04/2016.  
192 Ofícios Diversos, Empregado, 07/10/1867. APESP-RD.  
193 Relatorio com que o Illmo. E Exmo. Sr. Cel. Joaquim Floriano de Toledo passou a Administração da 

Provincia de S. Paulo ao Illmo. Exmo. Sr. Desembargador José Tavares Bastos no dia 9 de novembro de 1866. 

São Paulo. Typ. Imparcial de J. R. A. Marques. 1866, p. 6. CRL. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-399-21-dezembro-1844-560790-publicacaooriginal-83974-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-399-21-dezembro-1844-560790-publicacaooriginal-83974-pe.html
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Nos estertores da administração de Tavares Bastos, o Correio Paulistano teceu crítica 

ferrenha intitulada de “Caçada de homens” ao modus operandi da sua gestão no tocante ao 

recrutamento militar: “Entre os oficiais que com escoltas, o senhor Tavares Bastos mandou 

espalhar pelas estradas em diversas direções, para recrutar a esmo, anda pela de Santo Amaro 

um alferes que nada mais tem feito, do que espantar a população sem resultado algum”.  

Nesse caçada de homens “a esmo” somente foi apreendido “um pobre homem, tropeiro de 

Itapetininga, maior de 40 anos, casado e com filhos. Este infeliz, longe do lugar de sua 

residência, há de ser, como tantos outros, remetido para o teatro da guerra, sem se lhe 

conceder tempo para provar as suas isenções”. O periódico concluía argumentando que o 

citado presidente “tendo por suas violências e má administração perdido o prestígio e apoio da 

província, está hoje inabilitado para remeter gente para o exército”.194 O tropeiro recrutado, ao 

ser apontado pelo jornal como possuidor de isenções, era uma referência, além da sua 

profissão, também ao fato de ter mais de 35 anos de idade e de ser casado. Pelas Instruções de 

1822, salvo as isenções previstas, a totalidade dos “homens brancos solteiros e pardos livres 

de 18 a 35 anos” formavam a classe dos sujeitos recrutáveis.195  

Para se ter uma ideia da dimensão alcançada pela caçada humana basta dizer que até 

mesmo tropeiros empregados no serviço da Guerra do Paraguai corriam o risco de acabarem 

recrutados. Conforme uma determinação vinda do imperador ao presidente da Província era 

mandado dispensar do recrutamento militar e do serviço na Guarda Nacional os “camaradas e 

mais gente empregada na tropa de Joaquim Alves Ferreira encarregado de conduzir para Mato 

Grosso os artigos bélicos destinados a essa Província”.196  

                                                           
194 Correio Paulistano, 16/09/1867, p. 1. HDBN. 
195 KRAAY, 1999, p. 117, 118. Muitos homens casados da Província que eram recrutados tentavam se livrar da 

Guerra do Paraguai através de ofícios às autoridades: “Em cumprimento ao despacho (de) Vossa Excelência no 

requerimento, que incluso devolvo, em que João Antonio Corrêa, Guarda Nacional desta Província, designado 

para o serviço da guerra, pode ser dispensado do mesmo, alegando ser casado, tenho a honra de informar a Vossa 

Excelência que o dito guarda é com efeito casado, como se vê dos ofícios juntos do respectivo comandante 

Superior”. Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 05/04/1869. APESP-RD. Caso mais dramático foi o de José 

Gonçalo Duarte, que deveria estar prestes a ser mandado para a guerra. Daí o tom de suplica em carta escrita em 

13/06/1867, da Fortaleza de Santa Cruz para o imperador, solicitando sua dispensa do recrutamento. 

Correspondência repassada em 25/06/1867, pela Secretaria da Guerra ao presidente da Província “para 

informar”: “Senhor. José Gonçalo Duarte Recruta da Província de São Paulo vem respeitosamente aos pés de 

Vossa Alteza impetrar a sua escusa o Suplicante tem a alegar que é casado e com uma filha de 11 meses e duas 

irmãs das quais a mais velha conta sete anos e órfãos de pai e mãe acresce que o Suplicante é doente e que inda 

não foi inspecionado de saúde e acha-se como pronto para o serviço do Exército, por isso o Suplicante fiado no 

magnânimo coração de Vossa Alteza e justiça de que é dotado ousa esperar a proteção que Vossa Alteza 

distribui aos infelizes e oprimidos pelo que”. Ibidem, Exército, 13/06/1867. APESP-RD.  
196 Guerra Vindos (1864-1866), caixa 47, ordem 7751, 05/03/1865, APESP. 
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As ilegalidades praticadas pelos agentes do recrutamento na Província se acentuavam 

no momento em que o conflito fazia aumentar a demanda por soldados, quando o Brasil passa 

à fase ofensiva contra o Paraguai, a partir de 1866, e o programa de voluntários da pátria 

degringola se transformando em conscrição forçada. Essas ilegalidades foram cotidianamente 

registradas na imprensa da Capital, como uma missiva publicada no Diario de S. Paulo, 

assinada por “Os Juquerianos”, que de forma bastante irônica, denunciava o abuso do 

recrutamento praticado pelo subdelegado de Juqueri naquelas paragens: 

[...] façamos público certos atos de patriotismo do atual subdelegado de Juqueri 

(primeiro suplente em exercício) Ignacio Antonio Bueno. No dia 11 do corrente 

conseguiu sua senhoria, depois de grandes diligências, enviar para esta cidade, 

quatro recrutas, como fosse estes os únicos indivíduos que existem na freguesia no 

caso de serem recrutados. Saiba, porém, o público, que os homens que a autoridade 

policial encontrou em Juqueri, como os únicos capazes de defender a pátria, foram: 

um preto velho Ignacio das Neves, viúvo e sacristão; Marciano de tal, casado e com 

filhos; um menor de 13 anos cego de um olho, e José de tal, filho único de uma 

pobre viúva, que tinha nele o único arrimo. Quando esta desditosa mãe, levada em 

prantos, fazia ver o senhor subdelegado que o recrutado tinha uma isenção legal, ele 

respondia-lhe inflamado do santo amor da pátria, que era justa a sua reclamação, 

mas que se via apertado por ordens do governo sobre o recrutamento, que não podia 

atender a razão alguma!197            

Esse caso ocorrido em Juqueri abarcando um “viúvo e sacristão”, um “casado e com 

filhos”, “um menor de 13 anos cego de um olho” e um “filho único de uma pobre viúva” é 

sintomaticamente ilustrativo das ilegitimidades e injustiças praticadas no recrutamento 

durante a Guerra do Paraguai, em São Paulo e alhures. Os textos jornalísticos que abordavam 

a questão do recrutamento, publicados na Capital criticando a postura do Governo provincial 

nessa área, por denunciantes que não se identificavam - quem sabe temendo represálias por 

parte de adversários políticos - eram muito comuns nesses tempos sombrios. A administração 

de Tavares Bastos que o diga:  

O senhor Tavares já mostra quais as intenções do governo. Os empenhos graúdos 

fervem, e os protegidos vão saindo! Os pobres, os desvalidos, os desgraçados, vão 

ficando! Oh! É muita imoralidade! Se a designação é legal, os recursos devem ser 

providos nos termos da lei; o contrário é irritar mais a ignomínia que atirarão sobre o 

povo. Até com cartões de visita de sua excelência tem saído dispensados alguns 

designados solteiros! E alguns casados lá estão [...] O processo na várzea. 

Um indivíduo foi recrutado por oficial, que todos conhecem. Em caminho disse ao 

recruta que, dando 600$000, estava isento. O pobre homem disse que o daria, e 

pediu que o oficial o acompanhasse a certa casa de um negociante. Aí se passou a 

cena mais interessante, porque o negociante, duvidando da tal história dos 600$000, 

recusava-se a dá-los. Mas, o oficial está autorizado pelo senhor Tavares Bastos! 

Teriam entrado para o cofre esses 600$000? Foram esses bicos entregues a sua 

excelência ou ficaram em mão do oficial? Um que viu.198  

                                                           
197 Diario de S. Paulo, 27/12/1866, p. 2. HDBN. 
198 Ibidem, 20/11/1866, p. 2; 21/11/1866, p. 3. HDBN (grifos originais). 
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Conquanto as irregularidades e suspeitas de suborno relacionadas ao recrutamento 

praticadas por agentes públicos, em muitas correspondências do Governo provincial com as 

autoridades policiais, como em uma de maio de 1866, era solicitado aos delegados e 

subdelegados que na atividade do recrutamento agissem “com prudência e cuidado” para que 

dessa maneira “sejam recrutados aqueles que não tiverem a seu favor nenhuma das isenções 

concedidas pela lei, ou enfermidade que os torne incapazes do serviço da guerra evitando 

assim vexame aos que forem indevidamente recrutados”. No fundo, essas recomendações, 

mais do que evitar os vexames do recrutamento indevido tinham suas motivações econômicas, 

no sentido de se prevenir “despesa inútil a Fazenda com sua condução a esta cidade onde em 

observação da lei tenham de ser soltos”.199  

Essas orientações certamente partiam do Governo central: “acontecendo que são às 

vezes recrutados nas Províncias, e remetidos para esta corte indivíduos que tem isenção legal 

do serviço do Exército, com grande vexame dos mesmos e prejuízo da Fazenda”. Para evitar 

os prejuízos ao cofre público e as vexações aos indivíduos ilegalmente “às vezes recrutados” 

nas modestas palavras do Ministério da Guerra, foi recomendado ao presidente da Província à 

observação “rigorosamente a disposição do artigo do Regulamento que baixou com o Decreto 

número 2.171 de 1º de Maio de 1858”.200 Esse decreto estabelecia regras relacionadas à 

atividade do recrutamento militar. Eis alguns artigos: 

[...] 12º Os recrutas que forem julgados incapazes para o serviço pela inspeção de 

Saúde, e os que forem dispensados por efeito de isenções legais, devidamente 

verificadas, serão imediatamente soltos [...]. 20º Os encarregados do recrutamento 

nas Freguesias receberão por cada recruta que apurarem idôneo para a praça, uma 

gratificação de 10$, e de 20$ por cada voluntário, que apresentarem [...]. 24º Os 

recrutadores remeterão com os recrutados um mapa circunstanciado, com declaração 

das inquirições feitas aos mesmos recrutas, do prazo que lhes foi concedido para 

exibição dos documentos comprobatórios da isenção e o porquê não foram eles 

atendidos; ficando os mesmos recrutadores responsáveis por qualquer abuso em 

recrutarem indivíduos isentos, quando as provas de isenção lhe tiverem sido 

apresentadas, e forem desatendidas; e neste caso serão obrigados a satisfazer todas 

as despesas que se fizerem com os recrutas, se forem estes julgados compreendidos 

nas isenções marcadas por Lei. O recrutador rubricará todos os documentos 

comprobatórios de isenção, que lhe forem apresentados, para se verificar se ele 

obrou ou não com perfeito conhecimento de circunstâncias do recrutado.201 

  A atividade do recrutamento, em teoria, foi bem controlada e regulamentada pelo 

decreto 2.171 de 1858, para que abusos não fossem cometidos e para que as isenções legais 

                                                           
199 Correspondência com Delegados – Subdelegados (1865-1866), ordem E00906, 04/05/1866. APESP. 
200 Guerras Vindos (1867-1872), caixa 48, ordem 7752, 15/10/1869. APESP. 
201 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2171-1-maio-1858-557100-

norma-pe.html. Acesso em: 16/04/16. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2171-1-maio-1858-557100-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2171-1-maio-1858-557100-norma-pe.html
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fossem respeitadas. Todavia, como a historiografia demonstrou abusos sempre foram 

cometidos e com o advento da Guerra do Paraguai a ação dos agentes do recrutamento 

conheceu um recrudescimento notável. Quando a partir desse momento, uma “desditosa mãe, 

levada em prantos” argumentasse que um filho seu recrutado possuía isenção, os recrutadores 

poderiam simplesmente responde-lhe “inflamado do santo amor da pátria” que essa 

reclamação seria justa, mas em razão das ordens apertadas “não podia atender a razão 

alguma”, como argumentou o subdelegado de Juqueri na citação acima. E esse ato de 

patriotismo poderia ser ainda mais inflamado nos corações e mentes dos agentes recrutadores 

por um combustível nada desprezível: 10 mil réis por cada recruta que conseguissem apurar e 

20 mil réis por cada voluntário obtido. Como uma das consequências desse “arrobo 

patriótico” a ação dos recrutadores chega até o perímetro da estrada de ferro.  

Sob o império das ordens apertadas em que “só se ouve falar em guerra, necessidade 

de soldados” muitos trabalhadores brasileiros da SPR, isentos do recrutamento para o 

Exército e do destacamento para a Guarda Nacional, terminaram caindo nas garras dos 

temíveis agentes recrutadores. Muitos desses agentes passaram a apontar à alça de mira para a 

ferrovia: “Alegando José Francisco dos Santos não só que daí viera com nome trocado, como 

também que fora recrutado quanto trabalhava na estrada de ferro dessa Província; sendo 

casado, e tendo 7 filhos de menor idade [...]”.202 

Documento 5. Recrutamento de trabalhador da SPR, 15/01/1867. 

 

                                                           
202 Guerra Vindos (1867-1872), caixa 48, ordem 7752, 15/01/1867. APESP.  
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José Francisco dos Santos, além de alegar que fora confundido com outra pessoa, não 

poderia ser recrutado porque não bastasse ser casado, estava empregado na estrada de ferro e, 

para completar seu infortúnio, tinha sete filhos para sustentar. Entrementes, isso não impediu 

que fosse recrutado à força e quem sabe, mandado para os campos de batalha da guerra. O 

desfecho do recrutamento desse trabalhador da SPR feito ao arrepio da lei e se conseguiu se 

safar ou não dele, não foi possível apurar. 

 

3.1. A fuga de brasileiros do recrutamento/designação para a ferrovia 

 

Se o universo de construção da primeira estrada de ferro da Província demandou uma 

enorme quantidade de trabalhadores e se essa multidão era composta por uma mistura de 

homens de “todas as nações”, quando a companhia inglesa entrou em operação essa mescla de 

operários de várias nacionalidades também esteve presente. Exemplo disso pode ser 

verificado num processo judicial aberto contra o agora superintendente Daniel Fox, o chefe do 

Tráfego Perey John Fryer, ambos ingleses e o guarda-trem alemão Roberto Julio Kriner, em 

razão de um acidente entre dois trens ocorrido em janeiro de 1871, causando ao menos uma 

morte, a do guarda-freio português Antonio de Bastos, seis ferimentos graves e 28 leves entre 

os passageiros. Entre as testemunhas arroladas estavam: os portugueses José Marques 

Rodrigues, maquinista, Antonio da Silva, guarda-porteira e João Dias, “empregado na estrada 

de ferro”; os brasileiros João Antonio de Alcantara, natural do Rio de Janeiro, telegrafista, 

Julio Pereira de Souza, natural da Bahia, chefe da estação Água Branca e José Venancio 

Ferreira, natural de Santos, chefe da estação da Luz; o norte-americano João C. Spencer, 

chefe da estação de Perus; o francês Florentin Philipp, “empregado na estrada de ferro”; e o 

inglês James A. Porter, carpinteiro “ora ocupado como maquinista”.203 

                                                           
203 Ofícios Diversos, Guarda, 17/06/1871. APESP-RD. Na peça processual consta: “O desastre ocorrido na tarde 

de 17 do corrente foi devido à omissão e negligência da parte de empregados. Para verificar qual o empregado, 

ou quais os empregados que por omissão ou negligência ocasionaram o desastre instaure-se o processo”. O 

guarde-trem Kriner foi absolvido pelo júri. Fox e o chefe do Tráfego Fryer não tiveram a mesma sorte, através de 

acórdão: “Que negam provimento ao recurso interposto pelos recorrentes Daniel Maknison Fox e Perey John 

Fryer, réus que só deixam de ser criminosos os que cometem crimes casualmente no exercício de um ato lícito, 

feito com atenção ordinária, código criminal artigo 10 parágrafo 4, e dos autos consta que os recorrentes não só 

procederam neste caso sem atenção ordinária, mas até com manifesta imprudência [...] expeçam-se os mandados 

necessários para serem intimadas as testemunhas. O escrivão faça constar nos autos a prisão dos réus, e intime ao 
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Com relação específica aos brasileiros livres pobres, rivalizando com os portugueses, 

formavam não somente o principal contingente de mão de obra empregada nas obras de 

construção da SPR, como na operação da ferrovia, no período aqui abarcado, eles estavam 

presentes em grande número. Na construção e no setor de manutenção da via permanente 

havia uma grande demanda por trabalhadores sem qualificação profissional, aqueles 

“meramente braçais – carregadores de dormentes, pedras, ferros, trabalhadores com pás, 

picaretas” e em menor quantidade, uma procura por trabalhadores com ofícios, como 

pedreiros, carpinteiros e ferreiros.204 Foram principalmente, os operários nacionais da 

construção e manutenção os que mais sofreram com as caçadas humanas empreendidas pela 

rede do recrutamento da Província na estrada de ferro.    

Wilma Costa apontou que entre 1846-1860, houve uma entrada de 6.972 imigrantes 

em São Paulo, levando a autora a crer que dessa forma o número inicial de trabalhadores da 

SPR “tenha sido predominantemente nacional, destacando-se os migrantes internos, 

especialmente de Minas Gerais”. Destarte, o emprego na estrada de ferro teria sido percebido 

como uma interessante alternativa de trabalho não somente para o nacional livre “como para o 

imigrante europeu decepcionado com as inóspitas condições de trabalho oferecido pela 

agricultura”.205 O afluxo de migrantes de outras províncias do Império para as terras de 

Piratininga, somando-se a diversas outras causas, como “a falta de educação civil e religiosa, 

o abuso de bebidas alcoólicas, a deficiência de meios de Autoridade, o uso de armas (de) 

defesas e a impunidade”, na ótica dos presidentes da Província, como do conselheiro Antonio 

José Henriques estaria entre os principais motivos dos frequentes crimes cometidos, uma vez 

que era “sabido que, para o referido Município, concorre grande número de pessoas que 

emigram das Províncias vizinhas, às vezes avultando criminosos”.206 

                                                                                                                                                                                     
Doutor Promotor Público”. Entretanto, logo estariam soltos, já que em 01/02/1872, a lista dos trabalhadores 

brasileiros da SPR era assinada por Fox. O Correio Paulistano, em 18 e 21/01/1871 e o Diario de S. Paulo, em 

18/01/1871, noticiaram e deram detalhes do acidente entre os dois trens.   
204 MOREIRA. Maria de Fátima Salum. Ferroviários, Trabalho e Poder. São Paulo: UNESP. 2008, p. 89. 
205 COSTA, 1976, p. 152, 153. 
206 Discurso do Illmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Antonio José Henriques presidente da provincia de S. Paulo que 

abrio a Assembléa Legislatuva Provincial no anno de 1861. S. Paulo. Typ. Imparcial J. R. A. Marques. 1861, 

Anexo S1-1, S1-2, S-1-3. CRL. Além das causas atribuídas pelo conselheiro Henriques como as responsáveis 

pelos crimes na Província, o chefe de policia Olegario Herculano de Aquino e Castro acrescentava outras, de 

natureza mais estrutural: “laxidão dos julgamentos [...] a falta de cadeias ou casas de prisão com acomodações e 

segurança precisas para a reclusão dos criminosos, e bem assim de outros recursos necessários para a fácil e 

pronta ação da policia administrativa e judiciária; a lentidão e defeitos que sempre acompanham a formação da 

culpa, e falta de organização do ministério público, que de grande auxílio deveria ser para a administração da 

justiça, especialmente nas povoações centrais; a disseminação de pouca população por um território muito 

extenso e a facilidade com que os criminosos passam de uns para outros termos da província, e mesmo fora dela, 
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Em relatórios sobre o andamento da construção da ferrovia feitos pela Repartição 

Fiscal do Governo aparecem referências baseadas em informações oficiais da companhia, 

relativo à grande quantidade de trabalhadores brasileiros empregados nas obras. Num deles 

descreve o engenheiro fiscal:  

[...] contam os empreiteiros 2.500 homens, empregados em suas obras; continuando 

a afluir grande número de nacionais, de onde resultam vantagens incontestáveis, 

porquanto são geralmente mais ordeiros e morigerados; acostumados ao nosso 

clima, nossos costumes e habituando-se ao trabalho, perdem o caráter indolente que 

na maior parte se nota [...]207 

Noutro era relatado “que o número de operários cresceu nos últimos meses a 4.500; 

notando-se, sobretudo na terceira seção, grande número de nacionais, de que resultaram 

incontestáveis vantagens”.208 O trabalhador nacional livre no Oitocentos era valorizado ou 

desvalorizado pelas elites políticas e econômicas conforme as circunstancias exigissem. No 

caso da construção da SPR, obra de interesse do Governo e que necessitava de muitos braços, 

com a proibição legal do emprego de escravos e com a imigração europeia ainda acanhada, a 

ordem era a valorização do brasileiro, que nesse contexto era apresentado como mais ordeiro 

e morigerado. No debate historiográfico sobre o nacional livre, Márcia Naxara observa que na 

documentação do século XIX e começo do XX “usou-se o termo nacional quando se 

pretendeu falar da população pobre, (mal)nascida no Brasil, em geral mestiça, pertencente ou 

egressa da escravidão”.209 

Esse grande contingente de nacionais que fazia parte da construção da estrada de ferro 

e obras conexas, também estava presente de forma expressiva no quadro de empregados da 

companhia a partir do momento de sua entrada em funcionamento em fevereiro de 1867, 

quando recebeu autorização do Governo imperial para operar. Já a partir de 1865, os 

trabalhadores brasileiros da construção passaram a sentir o peso da Guerra do Paraguai, com a 

                                                                                                                                                                                     
contando sempre com a culposa proteção daqueles, que costumam criar clientela, influência e poderio, rodeando-

se desses foragidos que, por infelicidade, em toda a parte abundam [...].” Annexos do Relatorio apresentado a 

Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na 2ª sessão ordinaria da 15ª Legislatura pelo presidente 

Conselheiro João Crispiniano Soares. São Paulo: Typ. Imparcila de J. R. A. Marques. 1865, p. 50.  
207 Relatorio da Repartição dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas apresentado a Assembléa 

Geral Legislativa na 2ª Sessão da 11ª Legislatura pelo Respectivo Ministro e Secretario de Estado Manoel 

Felizardo Souza e Mello. Rio de Janeiro. Typ. Laemmert. 1862, anexo F-1. CRL.  
208 Correio Paulistano, 12/09/1863, p. 1. HDBN. 
209 NAXARA. Márcia Regina Capelari. Estrangeiro em sua Própria Terra: representações do brasileiro, 1870-

1920. São Paulo: Annablume. 1998, p. 15. Entre outros estudos que tratam do trabalhador nacional livre pobre: 

MOURA, op. cit.; EISENBERG, op. cit.; GONÇALVES. Paulo Cesar. Migração e Mão de Obra: retirantes 

cearenses na economia cafeeira do centro-sul (1877-1901). São Paulo: Humanitas. 2006; KOWARICK. Lúcio. 

Trabalho e Vadiagem: a origem do trabalho livre no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1987; MESSIAS. Rosane 

Carvalho. O Cultivo de Café nas Bocas do Sertão Paulista: mercado interno e mão de obra no período de 

transição, 1830-1888. São Paulo: UNESP. 2003.  
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caçada humana chegando ao leito ferroviário. Precisamente, numa fase em que o conflito 

armado “começava a exigir efetivos em números cada vez maiores” com o programa do 

voluntariado mal podendo “encobrir a conscrição forçada, levando, na passagem para a 

ofensiva estratégica, ao abandono desse recurso”.210 Será então, essa pressão do recrutamento 

forçado, pontuado por Wilma Costa, que afetará as relações de trabalho na ferrovia trazendo 

um clima de ameaça, apreensão e medo aos brasileiros nela engajados e transtornos para a 

companhia. Uma guerra real, com armas, munições, mortos e feridos, carregando em seu bojo 

uma guerra virtual, com tinta, pena e papel. Uma guerra de ofícios que poderia ou não, barrar 

a remessa de operários para a guerra real.  

Anos antes do início da Guerra, em 1861, a Revista Commercial fazia lembrar “aos 

operários nacionais, empregados nas obras da estrada de ferro, que em virtude do contrato 

celebrado entre o Governo Imperial e a respectiva Companhia, eles estão isentos do 

recrutamento e do serviço da guarda nacional”. E para que esses trabalhadores tivessem 

direito ao privilégio e seus nomes fossem arrolados na relação a ser enviada ao presidente da 

Província, o periódico alertava “que todos aqueles que quiserem utilizar dessa vantagem, 

façam aos empreiteiros da mesma estrada as convenientes declarações para poderem ser 

incluídos nessa relação”. A Revista observava ainda “que para serem incluídos na seguinte, 

que só será apresentada seis meses depois, é necessário ter pelo menos três desses de serviço 

efetivo nas obras”.211 Quando a SPR entrou em operação as listas dos brasileiros empregados 

na companhia passaram a ser elaboradas pelos chefes de cada repartição e repassadas ao 

superintendente, que era o responsável por enviá-las ao presidente da Província.    

Essa dupla isenção de recrutamento para o Exército e para o serviço ativo na Guarda 

Nacional, a qual a mão de obra nacional empregada nas ferrovias do Império desfrutava, 

passou a ser sistematicamente desrespeitada na Província a partir de 1865, com inúmeros 

empregados da ferrovia sendo destacados para a Guarda ou caindo nas garras dos insaciáveis 

recrutadores. Sérgio Buarque de Holanda, em obra póstuma, indicou que as caçadas humanas 

“não constituíram apenas fator de insegurança geral, mas acabaram por afetar de forma 

duradoura as relações de trabalho”.212 No período do principal conflito armado Sul-americano 

                                                           
210 COSTA, 1996, p. 242. 
211 Revista Commercial, 15/03/1861, p. 4. HRMR. 
212 HOLANDA. Sérgio Buarque de. Capítulos de História do Império. São Paulo: Companhia das Letras. 2010, 

p. 193. 
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essa insegurança geral fez parte do cotidiano dos trabalhadores brasileiros da SPR, afetando 

seriamente as relações de trabalho na estrada de ferro.  

Os agentes do recrutamento se mostravam atentos aos trabalhos na ferrovia. Se a 

estrada de ferro era vista pelos escravos evadidos como uma possibilidade de esconderijo, 

para os sujeitos recrutáveis buscar se empregar nela também poderia ser uma possibilidade de 

se desvencilhar da caçada de homens. Com a isenção do serviço militar para os trabalhadores 

nacionais da companhia, recrutáveis e desertores tinham a percepção de que na ferrovia 

estariam protegidos da ameaça do recrutamento ou da designação. Mário Maestri apontou que 

nas províncias mais encerradas pelo esforço da guerra “durante os anos do conflito, não raro, 

os desertores superaram os cativos fugidos nos quilombos”.213 Embora São Paulo não 

figurasse no rol das províncias que mais contribuíram com o esforço de guerra - na média 

geral, o Norte forneceu 54% dos efetivos (entre recrutas, voluntários e guardas nacionais), o 

Sul 36% e o município neutro da Corte 10% -214 houve uma intensa raid à ferrovia em busca 

de recrutas.  Além das matas e matos, a estrada de ferro se constituiu num local para aonde 

designados e recrutáveis se dirigiam procurando refúgio, numa tentativa desesperada de evitar 

o tributo de sangue. Em ofício ao vice-presidente o subdelegado Beraldo Marcondes de Abreu 

informava do insucesso de sua escolta em capturar “designados rebeldes” e “aqueles no caso 

de serem recrutados”: 

[...] fiz retirar a escolta de que trata a Portaria de Vossa Excelência em consequência 

de está convencido da inutilidade dela nesta Freguesia, até de sua prejudicialidade. 

Uma vez conhecida a missão da escolta pelos designados rebeldes assim como 

aqueles no caso de serem recrutados, e o que não era possível evitar, ordenando 

como ordenei diversas diligências, a sua continuação no lugar, longe de servir para a 

realização das vistas do Excelentíssimo Governo, motivaria o inteiro e completo 

descumprimento do fim a que visava, fugindo os homens, uns para a Estrada de 

Ferro, onde é impossível a prisão deles e outros para o coração do mato 

abandonando casa, família e interesses e lhes sendo preferível morrerem à fome, que 

apresentar-se ou deixar-se prender vaqueanos que são das brenhas, e a escolta 

desconhecedora do lugar [...]. Freguesia da Penha aos 3 de Outubro de 1866.215  

Um ano após o ofício do subdelegado, para evitar que os tais designados rebeldes e os 

prováveis recrutáveis fugissem para a estrada de ferro “onde é impossível a prisão deles”, em 

29/10/1867, o chefe de polícia Daniel Accioli escrevia a Saldanha Marinho: “é porém, preciso 

que não corram para esse serviço desertores e designados da Guarda Nacional, confiados em 

                                                           
213 MAESTRI. Mário. A Guerra no Papel: história e historiografia da Guerra do Paraguai (1864-1870). Passo 

Fundo: PPGH-UPF. 2013, p. 16. 
214 MENDES, op. cit., p. 116. 
215 Ofícios Diversos, Subdelegado, 03/10/1866. APESP-RD (grifos meus). Conforme MENDES, op. cit., p. 71, o 

sucesso do recrutamento forçado dependia “no mais alto grau, de sua imprevisibilidade”.  
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que lá não pode a policia nem os comandantes de corpos averiguar a sua condição”. 

Provavelmente preocupado com as cotas da Província, o chefe de policia reclamando da 

demora do superintendente da SPR em remeter ao presidente a relação dos empregados 

brasileiros da companhia, conforme rezava na condição nona do decreto 1.759, para 

comprovação da isenção, observava que a lista de “377 indivíduos conta 301 solteiros parte 

designados e recrutáveis” estava “longe de satisfazer quanto incumbe não só a garantia do 

trabalhador como a regularidade do serviço por parte das autoridades policiais”.216  

Ao apontar que a maioria esmagadora daqueles trabalhadores era composta por 

indivíduos solteiros, sendo uma parte deles “designados e recrutáveis” a autoridade policial 

dava a entender que muitos se engajavam nos trabalhos da ferrovia para se livrarem do 

recrutamento militar. Se para Daniel Accioli a listagem dos nacionais empregados pela 

companhia além de não garantir que eles não fossem recrutados, colocava empecilhos para os 

agentes recrutadores. Sedo assim, o chefe de polícia na tentativa de drenar um fluxo de 

designados, desertores e recrutáveis para a estrada de ferro, assim como os fazendeiros já 

haviam tentado no caso dos escravos evadidos, decide tomar a seguinte providência: 

Convém, pois, e em tal sentido passo a providenciar que o superintendente, a quem 

vou dirigir-me, conceda a cada um dos seus trabalhadores e empregados um título 

ou documento comprobatório da sua efetividade nos serviços da companhia, 

documento este que, visado pela policia, garantirá somente aos que o tiverem obtido 

anteriormente a data de sua prisão, nos prazos marcados no citado Decreto, e cujos 

nomes constem das respectivas relações trimestrais, que incumbe ao superintendente 

enviar a Presidência da Província.217 

Destarte, para os trabalhadores brasileiros comprovarem a “efetividade nos serviços da 

companhia” não era suficiente que seus nomes estivessem nas relações trimestrais (o decreto 

previa relações semestrais) feitas pela SPR. Ocorre uma repetição da tática para barrar a 

entrada de foragidos na ferrovia. Se antes, para coibir o fluxo de escravos fugidos nos 

canteiros de obras da estrada de ferro os fazendeiros aventaram a criação de um documento, 

uma guia fornecida pelas autoridades para demonstrar a condição jurídica dos trabalhadores 

que “pareçam escravos” evadidos, agora o chefe de policial solicitava ao superintendente da 

companhia que fosse fornecido a todos os empregados brasileiros “um título ou documento” 

que comprovasse a assiduidade no trabalho e para que dessa maneira a polícia pudesse coibir 

a entrada de designados, desertores e recrutáveis nos serviços da estrada de ferro.  

                                                           
216 Ibidem, Estrada de Ferro, 29/10/1867. APESP-RD.  
217 Ibidem.   
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Analisando duas dessas relações de trabalhadores brasileiros da repartição do 

Engenheiro da SPR, uma de maio de 1868, ou seja, no período da Guerra do Paraguai e outra 

de maio de 1872, quando o conflito já havia se encerrado, nota-se com relação à faixa etária e 

o estado civil dos operários, mudanças significativas entre os dois intervalos de tempo, 

conforme as tabelas 4 e 5. 

Tabela 4. Faixa etária e estado civil dos brasileiros da Repartição do Engenheiro, 05/1868.  

Faixa etária Quantidade  Porcentagem  Estado civil Quantidade  Porcentagem  

15-19 51 22,97% Solteiro 181 81,53% 

20-29 96 43,24% Casado 41 18,47% 

30-39 57 25,67% Total  222 100% 

40-46 18 8,11% 

Total  222 100% 

Fonte: Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 13/05/1868, APESP-RD. 

Tabela 5. Faixa etária e estado civil dos brasileiros da Repartição do Engenheiro, 05/1872. 

Faixa etária Quantidade  Porcentagem  Estado civil Quantidade  Porcentagem  

12-19 45 15,46% Solteiro  175 60,14% 

20-29 138 47,42% Casado  113 38,83 

30-39 64 21,99% Não consta  1 0,34% 

40-49 29 9,96% Ilegível  2 0,69% 

50-65 11 3,78% Total  291 100% 

Não consta 2 0,69% 

Ilegível  2 0,69% 

Total  291 100% 

Fonte: Ofícios Diversos, Guarda, 14/05/1872, APESP-RD. 

A repartição do Engenheiro era a responsável pela manutenção e conservação da 

estrada de ferro e suas dependências e era a que empregava a maior quantidade de mão de 

obra nacional. O número de trabalhadores nela empregado variava bastante dado a 

sazonalidade do serviço. Quando a companhia fazia redução de despesas muitos trabalhadores 

da repartição do Engenheiro podiam ser demitidos: “As economias até hoje feitas consistem 
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na diminuição dos salários dos feitores, na redução do número de operários da conserva de 

431 a 311, que ainda parece excessivo em circunstâncias ordinárias”.218  

Na relação de trabalhadores brasileiros de maio de 1868, aproximadamente de dois 

anos antes do fim da Guerra do Paraguai e na de maio de 1872, de dois anos após o fim do 

conflito, observa-se que mais da metade dos operários da repartição do Engenheiro estava 

dentro da faixa etária dos 18 aos 35 anos de idade e a grande maioria era solteira. Em 1868 e 

1872, 69% deles compunham a faixa etária de 20 a 39 anos, somando-se aos com 18 e 19 

anos de idade, perfaziam mais de 70% dessa força de trabalho. Estavam, dessa forma, em 

maioria esmagadora, na plenitude da força produtiva e dentro do universo etário dos homens 

recrutáveis, não fosse à isenção que possuíam por estarem empregados na ferrovia.  

No que tange ao estado civil desses trabalhadores, entre 1868-1872, ocorreu sensível 

alteração. Se na relação de 1868 os solteiros conformavam mais de 80% deles, com os 

casados compondo menos de 20%, na relação de 1872 ocorreu uma redução na proporção dos 

solteiros para 60% e um aumento de mais de 100% no número de casados, chegando próximo 

aos 40%.  Na lista de maio de 1868, 181 dos 222 empregados brasileiros eram solteiros, em 

meados de 1872, 175 dos 291 eram solteiros. Se quantitativamente o número de solteiros 

sofreu diminuição insignificante, em termos percentuais houve uma mudança significativa no 

período pós-guerra. Com relação ao número de casados houve aumento expressivo tanto 

percentual como quantitativamente, passando eles de 41 para 113.  

Na relação apresentada em outubro de 1867, pelo chefe de polícia Daniel Accioli ao 

presidente da Província, dos 377 trabalhadores nacionais da SPR, somando todas as 

repartições, 301, ou 79,84% deles eram solteiros. Nota-se, dessa maneira, que o percentual da 

mão de obra nativa solteira empregada em toda a companhia em 1867, 79,84%, era 

praticamente o mesmo daquela empregada na repartição do Engenheiro em 1868, 81,53%. 

Sendo essa força de trabalho, nas palavras do chefe de polícia “parte designados e 

recrutáveis” muitos deviam ser aqueles que escaparam do recrutamento se dirigindo para a 

estrada de ferro em busca de trabalho e esconderijo. Isso poderia, em parte, explicar o grande 

número de operários brasileiros solteiros presentes nos quadros da ferrovia nos anos da 

Guerra, tendo em vista que os homens casados, ao menos em teoria, eram isentos do 

                                                           
218 Relatorio apresentado a Assembléa Geral Legislativa na 1ª sessão da 14ª legislatura pelo Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas Joaquim Antão Fernandes Leão. Rio de 

Janeiro: Typ. Diario do Rio de Janeiro. 1869, anexo L, p. 63. 
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recrutamento militar. Para os homens solteiros na faixa dos 18 aos 35 anos de idade que 

formavam a classe dos recrutáveis, o emprego na via férrea podia ser a garantia de obtenção 

da tão almejada isenção, principalmente num contexto de confronto armado em que os 

caçadores de homens se movimentavam com bastante desenvoltura pelas cidades, vilas e 

distritos para capturar suas presas, adentrando em todos os cantos e antros.  

Ainda no tocante a faixa etária desses operários, na lista de 1868, dos 51 trabalhadores 

da conservação da linha entre 15-19 anos, 25 tinham menos de 18 anos, quer dizer, 11,26% 

dos 222 operários eram adolescentes. Na lista de 1872, dos 45 operários entre 12-19 anos, 21 

tinham menos de 18 anos, perfazendo 7,21% dos 291 empregados brasileiros daquele setor. 

Mesmo havendo entre 1868-1872, certa redução no número de trabalhadores menores de 18 

anos nos serviços de manutenção e conservação do leito ferroviário, percebe-se que a 

presença deles nesse duríssimo universo de trabalho era algo comum. Ao apurar a presença de 

um indivíduo com idade de 15 anos entre um grupo de italianos engajados para as obras de 

construção da BSF em 1859, e de outro, na ainda tenra idade de oito anos, o “crioulinho” 

Felipe, em 1861, que faleceu tragicamente asfixiado por um vagão com terra, Robério Souza 

constata que “não era raro encontrar crianças e adolescentes trabalhando ao lado e como 

adultos nos serviços de construção da ferrovia”. Para o autor, um forte indicativo de que a 

arregimentação de mão de obra nessa faixa etária seria uma prática corriqueira nos canteiros 

de obras da primeira ferrovia baiana.219 Se na SPR, no serviço de manutenção da via 

permanente essa prática também era recorrente, muito provavelmente, no período de 

construção da linha a presença de trabalhadores de menor idade seria, igualmente, uma prática 

recorrente.  

Na Imagem 15, próximo ao túnel da Cachoeira, construído entre 1862-1866, dividindo 

espaço no canteiro de obra com operários adultos, ao que parece, um trabalhador adolescente. 

Nesse período a exploração do trabalho infantojuvenil era uma prática ainda muito difundida 

nas fábricas da Inglaterra durante o processo de expansão da Revolução Industrial e do 

capitalismo, conforme Marx abordou em várias passagens de O Capital.220 Na implantação 

das primeiras ferrovias brasileiras, empreendimentos ingleses resultante desse processo de 

expansão, como na São Paulo Railway, na Bahia São Francisco Railway e quiçá na Recife 

                                                           
219 SOUZA. Robério Santos. “Centenas de Pessoas de Diversas Nações”: os trabalhadores livres, libertos e 

escravos da Bahia and San Francisco Railway Company, in: SAMAPIO. Gabriela Reis et. al. Barganhas e 

Querelas da Escravidão: tráfico, alforria e liberdade (séculos XVIII e XIX). Salvador: Edufba. 2014, p. 266. 
220 MARX. Karl. O Capital: crítica da economia política. 2ª ed. V. I e II. São Paulo: Nova Cultural. 1985: V. I, 

Cap. VIII – A Jornada de Trabalho, p. 220-235; V. II, Cap. XIII – Maquinaria e Grande Indústria, p. 72-85. 
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São Francisco Railway, essa prática do emprego de mão de obra infantojuvenil, em maior ou 

menor grau, esteve presente.221 

Imagem 15. Trabalhadores na região do Túnel da Cachoeira. 

 

Fonte: Museu Paulista da USP, apud: BARBOSA e MEDEIROS, op. cit., p. 157. 

No quadro a seguir, uma relação extraída das listas de maio de 1868 e de maio de 

1872, contendo o nome e idade dos trabalhadores brasileiros da repartição do Engenheiro 

                                                           
221 Aborda a questão legal da menoridade no Brasil Império, Fernando Londoño aponta: “O Código Criminal do 

Império de 1830 através de seus artigos definiu, de fato três períodos de idade antes dos 21 anos, com respeito à 

responsabilidade penal e às penas. Primeiro, os menores de 14 anos não tem responsabilidade penal [...] 

Segundo, os maiores de 14 e menores de 17 anos que ‘poderá o juiz parecendo-lhe justo, impor-lhe as penas de 

cumplicidade. Terceiro, o limite de 21 anos para a imposição de penas drásticas como as galés [...] 

estabelecendo-se que os menores de 14 anos atuavam com discernimento, o código admitia que fossem 

recolhidos a casas de correção a critério do juiz, até 17anos. Isso permitiria que os menores de 17 anos fossem 

condenados, sendo a prisão comum o destino destas crianças [...] Esses critérios supunham, pois, uma grande 

disparidade com respeito à idade civil, que estabelecia a maioridade a partir dos 21. Assim, a pessoa ficava 

submetida ao pátrio poder até os 21 anos, enquanto sua responsabilidade penal podia começar aos 7 ou 9 anos, 

dependendo do juiz. Na prática, a serem essas as idades passavam a marcar a entrada na vida adulta” 

LONDOÑO. Fernando. A Origem do Conceito Menor, in: PRIORE. Mary del (org). História da Criança no 

Brasil. 5ª ed. São Paulo: Contexto. 1998, p. 130, 131. 
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empregados no serviço de manutenção da estrada de ferro, com idades inferiores aos 18 anos. 

Um dado curioso sobre a lista de maio de 1868: nela constam com 15 anos de idade Manoel 

Baptista e Americo Baptista; com 16 anos Joaquim de Barros e Salvador de Barros; e com 17 

anos Joaquim Rodrigues e Antonio Rodrigues. Provavelmente não seriam irmãos gêmeos, 

seriam sobrenomes homônimos, ou escravos com sobrenome de seus senhores?  

Quadro 5. Brasileiros com idade inferior a 18 anos na Repartição do Engenheiro, 05/1868 e 05/1872. 

13/05/1868  14/05/1872  

Nome  Idade  Nome  Idade  

Manoel Baptista 15 João Fernandes 12 

João A. da Fonseca 15 Rugerio Pedro 12 

João de Barros 15 Antonio Pedro 14 

Galri Pinto 15 Ignacio José 14 

Americo Baptista 15 Jordão Martin 14 

João Affonso 16 Romão Francisco  15 

Joaquim de Barros 16 Lifonço de Mello 15 

Jose Fernandes 16 Bertulino José 15 

Salvador de Barros 16 Salvador de Brita 15 

Francisco Ribeiro 16 José Rodrigues Filho 15 

Gabriel Antonio 16 Antonio Candido  15 

Jose Feliz 16 Francisco Braz 16 

Carlos Jose 16 João Rodrigues 16 

Joaquim Rodrigues  17 Antonio Pinto 16 

Manoel da Matta 17 Domingos Dias 16 

João Jose 17 Joaquim José Moraes 16 

Belarmino Cardoso 17 Francisco M. Franco 17 

Francisco Affonso 17 Antonio Moraes 17 

Jose de Faria 17 Firmino Martin 17 

Gabriel A. dos Santos 17 Domingos da Silva 17 

Antonio Rodrigues 17 Joaquim José 17 

Benedicto A. Vieira 17 

João Ribeiro 17 

Jose Pinto 17 

Mattias Jose 17 

Fonte: Ofícios Diversos: Estrada de Ferro, 13/05/1868; Guarda, 14/05/1872, APESP-RD. 

Apesar do número total de brasileiros na repartição do Engenheiro em maio de1868 

ser quase 25% menor do que em maio de 1872, a quantidade de operários com 17 anos de 

idade em 1868 era mais que o dobro com relação a 1872. No levantamento de 14/05/1872, os 

5 trabalhadores com 17 anos, vale dizer, em véspera de entrar na faixa etária dos homens 

recrutáveis, representavam apenas 1,72% dos operários nacionais do setor de manutenção da 

ferrovia ou 23,80% dos 21 menores de 18 anos ali empregados. Na relação de 13/05/1868, os 

12 trabalhadores com 17 anos representavam 5,40% da mão de obra nativa da conservação ou 

48% dos 25 menores de 18 anos ali empregados. Provavelmente, como forma de se livrar do 

recrutamento que estaria próximo de chegar para a Guerra do Paraguai, indivíduos pertos de 
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completar dezoito anos de idade procuravam se engajar nos trabalhos de manutenção da 

estrada de ferro. Nesse setor da empresa para a grande maioria da mão de obra empregada não 

se exigia qualificação profissional, o que facilitava a presença desses jovens operários. Essa 

discrepância na quantidade de trabalhadores brasileiros da repartição do Engenheiro próximos 

de completar 18 anos de idade, entre o período do conflito e pós-conflito pode ser percebida 

em outras listas. Em 07/12/1867, dos 310 nacionais, no que foi possível identificar, ao menos 

12 tinham 17 anos e em 10/07/1873, dos 121 nacionais, apenas 2 tinham 17 anos.222 

A escolha dos canteiros de obras da estrada de ferro por indivíduos que buscavam se 

desvencilhar do destacamento para a Guarda Nacional e do recrutamento para o Exército e 

por aqueles que buscavam camuflar uma condição de desertor, principalmente no período de 

conflito armado, tinha sua razão de ser, afinal: 

A escolha dos canteiros de obras da estrada de ferro para camuflar identidade não 

era gratuita. Os desertores, certamente, imaginavam que fosse menos perigoso 

permanecer entre os trabalhadores. Isso porque combater a prática de desertores que 

se escondiam como operários nos trabalhos da estrada de ferro era tarefa inglória, 

pois, além da grande quantidade de pessoas reunidas em um mesmo local de 

trabalho, esses indivíduos poderiam contar com a solidariedade de trabalhadores, 

fosse escondendo-os nos barracões operários, fosse acionando códigos sociais 

daquele universo de trabalho, tornando os desertores indivíduos indiferenciáveis a 

seus patrões e às autoridades policiais.223 

Embora a caçada aos desertores, designados e recrutáveis que buscavam abrigo nos 

trabalhos da estada de ferro se misturando à massa dos operários fosse “tarefa inglória”, em 

tempos extraordinários a ordem era enfrentar essa nada gloriosa tarefa: 

Ao comandante Superior de Mogi das Cruzes. Comunico a Vossa Senhoria em 

resposta ao seu ofício de 29 do presente mês que nesta data oficiou ao Dr. Chefe de 

Polícia a fim de que se entenda com o superintendente da estrada de ferro para a 

entrega pelo modo mais conveniente e seguro dos guardas designados do batalhão 

de infantaria dessa cidade constantes da relação anexa a seu dito ofício, e que, 

segundo informa, se acham empregados nos trabalhos da via férrea. Deus Guarde. 

31 de Novembro de 1866. J. T. Bastos.224 

Nessa correspondência reservada o presidente Tavares Bastos solicitava ao chefe de 

polícia que se entendesse com o superintendente da SPR para que esse entregasse a autoridade 

policial “pelo modo mais conveniente e seguro” os trabalhadores que eram guardas nacionais 

designados e que se refugiavam na ferrovia. Em outra correspondência do mesmo presidente 

                                                           
222 Ofícios Diversos, Empregado, 07/12/1867; Estrada de Ferro, 10/07/1873. APESP-RD. 
223 SOUZA, 2014, p. 273, 274. 
224 Correspondência Reservada do Governo com Funcionários da Província (1866-1868), ordem E00908, 

31/11/1866. APESP. 
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ao subdelegado de São Bernardo, em 01/09/1867: “informado de que o desertor de nome 

Antonio Vieira, de estatura regular, pouca barba e ruiva, de 18 anos de idade”, o qual se 

encontrava “trabalhando na estrada de ferro no lugar denominado – São Caetano – desse 

distrito, e na turma do feitor Ayres de tal”, sem ordenar que o subdelegado de polícia se 

acertasse o superintendente da companhia, apenas pedia que capturasse e remetesse “com 

brevidade a esta capital” o aludido desertor.225  

Assemelhando-se aos anúncios de fuga dos escravos, não com a mesma riqueza de 

detalhes que só os proprietários de cativos possuíam, o documento traz uma descrição física 

do desertor na tentativa de facilitar sua apreensão. É possível que Antonio Vieira, com 18 

anos, tendo alcançado a idade legal do recrutamento, se empregou nos canteiros de obras da 

linha, entrando para a “turma do feitor Ayres de tal”, tentando desse modo obter isenção e 

evitar ser enviado para os campos de batalha. Fugindo da escravidão ou fugindo da Guerra, 

muitos escravizados, desertores e recrutáveis tinham a ferrovia como um horizonte comum 

nos seus planos de fuga e de invisibilidade em meio ao exército de operários.   

O presidente da Província, Barão de Itauna informado pelo tenente-coronel Thomaz 

Bandeira “de que grande número de pessoas recrutáveis acha-se refugiadas em diversas 

localidades”, respondia a mesma autoridade militar em 19/11/1868, para que continuasse “a 

ativar o recrutamento no seu distrito qualquer que seja o lugar em que se achem as pessoas no 

caso de serem recrutadas, observando as Instruções a respeito, sem exceder os limites legais 

de sua jurisdição”.226 Entre esses quaisquer lugares estava à estrada de ferro, dado que com a 

pressão do recrutamento criado pela Guerra do Paraguai, muitos desertores para lá se 

dirigiram, despertando a atenção dos agentes recrutadores que se voltaram de maneira 

decisiva para a ferrovia. Mesmo depois de terminado o conflito a ferrovia ainda servia como 

refúgio para desertores ou foragidos da justiça, como se pode perceber num ofício enviado em 

1872, pelo superintendente da SPR, Daniel Fox, ao pelo chefe de polícia da Capital: “mandei 

as necessárias ordens a fim de que fosse capturado João Pires dos Passos, caboclo, e 

trabalhador nas obras desta Estrada, no lugar denominado Alto da Serra, onde consta ter sido 

visto; capturado que seja remetido a essa Repartição, como determina”.227   

                                                           
225 Ibidem, 01/09/1867. APESP. 
226 Correspondências Militares (1863-1869), ordem E00569, 19/11/1868. APESP. 
227 Registro de Correspondência com Ferrovia, Companhia de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (1871-1872), 

22/04/1872, ordem E00656. APESP. 
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Em outras ocasiões o Governo provincial movido por desconfiança de deserção, 

solicitava para a companhia apurar se determinado indivíduo era realmente trabalhador da 

ferrovia: “Respondendo ao ofício que Vossa Excelência me dirigiu com data de 8 do corrente 

passo a informar a Vossa Excelência que o cidadão João Gonçalves Pereira se acha 

empregado como mensageiro na Repartição do Telégrafo em Santos”.228  

Um caso bem emblemático de recrutamento de trabalhadores da construção da estrada 

de ferro que supostamente seriam desertores se passou em outubro de 1867, com os sujeitos 

Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira. Esse fato terminou gerando uma guerra 

de ofícios entre o superintendente da companhia John James Aubertin e autoridades da 

Província. No primeiro ofício enviado em 26 de outubro ao presidente Saldanha Marinha, 

Aubertin relatou: 

Tenho a honra de pedir a Vossa Excelência que sejam postos em liberdade dois 

trabalhadores presos na estrada de ferro como recrutas, no dia 19 do corrente mês, 

na nossa estação do Rio Grande, a saber – Antonio dos Santos solteiro, com vinte 

anos de idade, e Antonio Cardozo de Siqueira com dezesseis anos de idade ambos os 

quais se acham na lista de isenções que, conforme os termos da nossa concessão já 

depositei nas mãos desta Presidência. Em virtude desta lista o Senhor 

desembargador Tavares Bastos me autorizou a fazer uma declaração pública que os 

direitos da Companhia havia de ser respeitado. Igualmente tenho um ofício do 

Excelentíssimo Senhor Coronel Joaquim Floriano de Toledo, no mesmo sentido, em 

data de 16 do corrente mês, acusando-me que já tinha remetido a lista ao 

Excelentíssimo Senhor Chefe de Polícia. Tudo isso passou com tanta mais seriedade 

por já haverem sido recrutados outros trabalhadores nossos dentro da linha. Não 

obstante, ainda uma vez praticou-se semelhante ato de maneira que há descrença por 

toda parte a respeito das declarações já feitas e nestas circunstâncias venho 

encarecidamente pedir a intervenção de Vossa Excelência e que os ditos Antonio 

dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira sejam postos em liberdade e restituídos 

aos trabalhos donde foram tirados.229  

Pela alegação do superintendente fica evidenciado que os recrutadores agiam na 

apreensão de trabalhadores no próprio local de trabalho “por já haverem sido recrutados 

outros trabalhadores nossos dentro da linha”, tamanho eram os poderes discricionários que 

possuíam esses agentes, que “adaptavam suas estratégias a este mundo hobbesiano, utilizando 

todas as ocasiões e pretextos possíveis para recrutar”.230 Mesmo o superintendente tendo 

tomado várias providências, como “fazer uma declaração pública que os direitos da 

Companhia havia de ser respeitado” ou tendo sido informado pelo coronel Joaquim Floriano 

de Toledo que em 16 de outubro do referido ano havia “remetido a lista ao Excelentíssimo 

Senhor Chefe de Policia” para comprovação da isenção dos operários nacionais da ferrovia, 

                                                           
228 Ofícios Diversos, Empregado, 10/05/1869. APESP-RD. 
229 Ibidem, Estrada de Ferro, 26/10/1867. APESP-RD (grifos meus). 
230 MENDES, op. cit., p. 72. 
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não impediu que Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira fossem apanhados pela 

rede do recrutamento. 

Em razão disso, coube ao subdelegado de policia de São Bernardo, Antonio Mariano 

Galvão Bruno, responsável pelo recrutamento dos dois trabalhadores na estrada de ferro, 

informar ao chefe de polícia da Capital a causa do seu procedimento: 

Cumpre o que por Vossa Excelência me foi ordenado em ofício nº 4225 desta data. 

Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira, por mim recrutados, são 

solteiros nenhuma isenção legal tem que os exima do serviço das armas. Foram 

apreendidos no Rio Grande fora dos trabalhos da via férrea dos quais haviam sido 

despedidos segundo me declararam, quando levados a minha presença; achando-se 

na casa de um agregado do Alferes Bonilha residente neste Distrito, como 

jornaleiros. Não tendo tais indivíduos isenção alguma legal em seu favor, e nem 

podendo gozar do privilégio concedido aos trabalhadores da estrada de ferro, por 

não estarem nela empregados, ao tempo de serem presos, (...) da ingenuidade com 

que hoje ao reclamar o honrado Senhor Superintendente. O elemento principal da 

isenção alegado pelo Senhor Superintendente é nos termos do decreto nº 1.759 a 

efetividade nos trabalhos; a tal efetividade não pode ser envolvida neste caso quando 

é certo que Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira haviam sido 

despedidos dos trabalhos da via férrea e se achavam fora. Creio ter assim satisfeito 

as ordens de Vossa Excelência.231 

O pretexto utilizado pelo subdelegado Antonio Mariano Galvão Bruno para recrutar 

Antonio dos Santos e Antonio Cardozo Siqueira era o de quem eles não eram mais 

trabalhadores da construção da SPR, tendo em vista que “foram apreendidos no Rio Grande 

fora dos trabalhos da via férrea” declarando que tinham sido despedidos do trabalho da 

ferrovia, portanto “não tendo tais indivíduos isenção alguma legal em seu favor”. Mesmo que 

os empregados tivessem sido dispensados, a afirmação taxativa do subdelegado de que 

“nenhuma isenção legal tem que os exima do serviço das armas”, sendo eles, então, 

plenamente recrutáveis era apenas parcialmente correta. Conforme o superintendente da 

ferrovia descrevera, Antonio Cardozo de Siqueira tinha “dezesseis anos de idade” sendo 

assim, legalmente isento do serviço militar. Entretanto, em meio à necessidade de soldados 

para a Guerra, a questão da idade era apenas só um detalhe a mais a ser convenientemente 

negligenciado pelos agentes recrutadores.  

No ofício do superintendente ao presidente da Província em 26/10/1867, Aubertin 

informava que os dois trabalhadores tinham sido capturados no dia 19/10 e conforme o 

coronel Joaquim Floriano de Toledo havia lhe informado em 16/10, a relação dos 

trabalhadores brasileiros da SPR tinha sido repassada ao chefe de policia. Quer dizer, 
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decorridos poucos dias do envio da lista dos trabalhadores nacionais empregados na ferrovia 

para comprovação de isenção junto às autoridades policiais, Antonio dos Santos e Antonio 

Cardozo Siqueira foram recrutados pelo subdelegado de São Bernardo. A caçada humana que 

se estabeleceu sobre o perímetro da linha deveria ser tão feroz que no curto espaço de tempo 

entre a remessa das relações dos trabalhadores brasileiros às autoridades superiores da 

Província e a sua chegada aos escalões inferiores da rede do recrutamento, como os 

subdelegados, poderia ser intervalo suficiente para que operários da estrada de ferro fossem 

capturados.  

Em novo ofício dirigido a Saldanha Marinho pelo superintendente da SPR, ainda sobre 

o recrutamento de Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira, “os quais fui 

informado pelo inspetor das nossas obras tinham sido presos dentro dos (limites) da estação 

do Rio Grande, sendo também trabalhadores da linha”, Aubertin informava ter se dirigido ao 

engenheiro residente da companhia de quem dependia inteiramente na obtenção de 

“informações exatas” quando era levado a “apelar para o Governo a respeito de trabalhadores 

recrutados”. E após tomar mais informações, desta vez do “feitor Alleu, no Rio Grande, 

inspetor da via permanente nesse distrito” a quem chamou a atenção para a “divergência dos 

fatos alegados”, o mesmo feitor lhe “assegurou e sustentou que os homens eram empregados 

na linha, quando presos”. Observava o superintendente que esses trabalhadores ao terem “sido 

despedidos da Serra subiram logo depois e entraram no serviço de um subfeitor no dito 

distrito”. Com respeito ao local em que foram presos, Aubertin se atentou para o fato de que 

eles não estavam “dentro dos limites da via férrea, mas sim imediatamente fora da linha, 

aonde sempre costumam dormir e comer os nossos trabalhadores”.232  

Para o superintendente da SPR era “obvio que o informante do engenheiro errou na 

sua asseveração” ao sustentar que Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira “eram 

empregados na linha, quando presos”. Após esse acontecimento nebuloso, Aubertin dizia ao 

presidente da Província que não deixaria passar a oportunidade de assegurar que fez “ver ao 

ramo da engenharia da maior cautela possível nas instruções com que sou eu fornecido, para 

fazer representações em referência aos recrutados e tanto mais havemos de praticar toda a 

necessária vigilância neste respeito”.233 

                                                           
232 Ibidem, Estrada de Ferro, 01/11/1867. APESP-RD. 
233 Ibidem. 
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Provavelmente Antonio dos Santos e Antonio Cardozo de Siqueira tenham procurado 

os trabalhos da estrada de ferro para fugir do recrutamento para a Guerra do Paraguai. Quando 

foram dispensados dos serviços na Serra, sem perda de tempo, visto o risco eminente de 

serem recrutados, buscaram logo o engajamento no serviço de outro feitor da via férrea para 

tentarem permanecer dentro dos limites da ferrovia e supostamente imunes ao perigo do 

recrutamento. Entretanto, ao serem presos em razão de não encontrarem-se dentro dos 

mesmos limites da ferrovia, os referidos trabalhadores talvez não tivessem a exata noção do 

perigo a que estavam expostos ao manterem-se em local próximo da linha onde os operários 

tinham o hábito de se alimentar e dormir.  

Mesmo levando-se em conta o contexto conturbado que o Brasil vivia em razão do 

conflito bélico, parece algo surreal que a poucos metros do lugar onde trabalhavam num local 

que usavam para fazer suas refeições e descansar tirando uma rápida pestana, já que deviam 

ter um tempo exíguo para isso, esses trabalhadores podiam ser recrutados pelo simples fato de 

estarem fora do canteiro de obras, mesmo estando muito próximo a ele. A impressão que fica 

é a de que os agentes recrutadores ficavam a espreita, de soslaio na estrada de ferro esperando 

a ocasião oportuna, aquele momento em que um operário colocasse um pé fora do limite da 

linha para ser laçado.  

Se mesmo nos arredores da estrada de ferro os trabalhadores da construção da SPR 

corriam riscos de ser apanhados por agentes do recrutamento, o que dirá então, quando eles 

estavam foram dos trabalhos, ou pior ainda, quando fossem encontrados dentro do horário de 

serviço desfrutando dos prazeres da vida mundana ao invés de estarem na labuta efetiva. Esse 

foi o caso quando o superintendente solicitou “privilégio contra recrutamento em favor de 

Jose Antonio de Oliveira – trabalhador na estrada de ferro – que foi preso anteontem nesta 

cidade”, a despeito do “nome deste sujeito está escrito na última lista enviada a esta 

Presidência”.234 O subdelegado Luiz Pinto Homem de (Moura) da subdelegacia de polícia da 

Freguesia do Brás informava ao vice-presidente da Província Joaquim Floriano de Toledo, o 

motivo da captura do citado trabalhador: 

Subdelegacia de Polícia. Freguesia do Brás 1 de Novembro de 1866. Em resposta ao 

ofício datado de 30 do mês próximo passado em que Vossa Excelência me ordena 

que informe sobre a reclamação do superintendente da Estrada de Ferro, que reclama 

o privilégio de Jose Antonio de Oliveira, por ser ele trabalhador da dita Estrada 

cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que existindo nesta 

                                                           
234 Ibidem, 27/10/1866. APESP-RD. 
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Freguesia o dito Oliveira nas condições de servir no exército e ignorando eu que ele 

fosse trabalhador da Estrada de Ferro, e fosse encontrado em dia útil na ociosidade 

em casa de uma meretriz, mandei-o recrutar, e fazendo o interrogatório não me 

declarou que tinha essa isenção. A vista do expedido e da reclamação que devolvo 

Vossa Excelência fará o que for mais acertado.235 

Jose Antonio de Oliveira não deve ter se dado conta do risco que corria ao se expor 

deixando-se encontrar “em dia útil na ociosidade em casa de uma meretriz”, tendo em mira 

que os agentes do recrutamento estavam sempre atentos aos trabalhos na ferrovia em busca de 

possíveis desertores ou designados que para lá recorriam. Ou como no seu caso, os 

recrutadores também estavam atentos aos trabalhadores que não observassem a regularidade 

esperada no serviço e abandonassem o trabalho na estrada de ferro, mesmo que fosse por 

poucos momentos, atrás de aventuras amorosas ou não.   

Não obstante, é difícil saber por que o dito trabalhador ao ser interrogado pelo 

subdelegado do Brás não declarou ser empregado da ferrovia, já que as autoridades policiais 

eram sabedoras da isenção que esses trabalhadores desfrutavam. Porém, mesmo que tivesse 

recebido essa informação o subdelegado poderia ter chancelado o recrutamento de Oliveira 

devido a seu reprovado ato de ociosidade, nesse caso, agravado pelo “desvio moral” de sua 

conduta. Não localizei outros documentos que desnudasse o desfecho da captura de Jose 

Antonio de Oliveira. Porém, é crível que ao fazer “o que for mais acertado”, o vice-presidente 

tenha mantido o seu arrolamento às fileiras do Exército em razão do abandono, ainda que 

temporário, do trabalho.  

Se, por um lado, indivíduos recrutáveis, designados e desertores procuravam refúgio 

na ferrovia, por outro as redes do recrutamento recrutavam ilegalmente muitos trabalhadores 

da construção/operação da ferrovia. Se a estrada de ferro era um abrigo para quem não queria 

terminar como “bucha de canhão” nos campos de batalhas da guerra contra o Paraguai, era 

também um manancial de homens a satisfazer as sanhas dos resolutos recrutadores. 

 

3.2. O recrutamento/designação de brasileiros da ferrovia 

As histórias de trabalhadores brasileiros da SPR que foram designados para o serviço 

ativo da Guarda Nacional ou recrutados para servir no Exército durante o período da Guerra 

                                                           
235 Ibidem, 01/11/1866. APESP-RD. 
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do Paraguai, principalmente, deixam evidente que as isenções a que esses trabalhadores 

tinham direito não foram suficientes para barrar tamanha ilegalidade, como o destacamento e 

o recrutamento forçado, tão característica desse período da história do Brasil, em geral e de 

São Paulo, em particular. Mesmo a despeito da província paulista não ter figurado entre 

àquelas que mais enviaram efetivos de homens para o conflito, isso não minimiza o fato de 

que nessa província a caçada humana também foi brutal e feroz. Tratando especificamente 

dos operários nacionais empregados na São Paulo Railway, a pesquisa localizou ao menos 

quarenta ofícios da superintendência da companhia solicitando junto à presidência de São 

Paulo a legítima dispensa desses trabalhadores da Guarda Nacional ou do Exército, conforme 

arrolamento no quadro que se segue. 

Quadro 6. Relação de brasileiros da SPR recrutados/designados, 1865-1873. 

Data do 

ofício 

Nome  Profissão/Setor Data do 

ofício 

Nome  Profissão/Setor 

01/03/1865 João Alves Trabalhador na estrada 

de ferro 

15/06/1869 

2709/1869 

Benedicto 

Saldanha 

Vigia 

noturno/portador 

na estação de 

Santos 

11/09/1865 Jordão 

Antonio 

Pinheiro 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

07/06/1869 Alfredo 

Carneiro  

Braga 

Escriturário no 

armazém de 

Santos 

11/09/1865 Bonifacio 

Alves de 

Oliveira 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

31/08/1869 João Ribeiro Portador na 

estação Rio 

Grande 

11/09/1865 Manoel 

Theodorico 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

03/01/1870 Pedro 

Monteiro de 

Alcantara  

Telegrafista na 

estação de São 

Paulo 

11/09/1865 João 

Rodrigues de 

Amorim 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

26/01/1870 Joaquim 

Matheus 

Faria  

Telegrafista na 

estação de Santos 

11/09/1865 Joaquim 

Cardozo 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

14/04/1870 Francisco de 

Assis 

Ramalho 

Polícia na estação 

da Luz 

11/09/1865 José Martins Trabalhador na estrada 

de ferro 

02/05/1870 Manoel Jose 

de Santos 

Empregado nas 

oficinas 

11/09/1865 Benedicto 

Rodrigues ou 

Anto. Prado 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

07/05/1870 Braes 

Pedroso 

d’Almeida 

Vigia noturno na 

estação São Paulo 
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11/09/1865 Jose Antonio 

dos Santos 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

10/05/1870 Miguel 

Rodrigues da 

Silva 

Empregado na 

estação de São 

Paulo 

11/09/1865 Pedro Leite Trabalhador na estrada 

de ferro 

11/06/1870 Jose Joaquim 

de Freitas  

Empregado nas 

oficinas 

04/10/1866 

 

Jose 

Rodrigues de 

Oliveira 

Empregado nas obras 17/06/1870 

 

Ignacio 

Fructuoso de 

Siqueira  

Portador na 

estação da Luz 

27/10/1866 Jose Antonio 

de Oliveira 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

22/08/1870 Ignacio 

Joaquim de 

Paula   

Carpinteiro nas 

oficinas  

08/01/1867 Jose Mariano Trabalhador na estrada 

de ferro 

24/10/1870 João 

Apollinario  

Guarda freio 

tenaz na Serra 

06/04/1867 Joaquim 

Floriano de 

Toledo 

Trabalhador na estrada 

de ferro 

24/10/1870 Joaquim 

Rodrigues do 

Nascimento 

Trabalhador da 

conservação da 

linha 

26/10/1867 Antonio dos 

Santos 

Empregado na estação 

Rio Grande 

23/11/1870 Jose M. de 

Mauro 

Empregado na 

estação de Santos 

26/10/1867 Antonio 

Cardozo de 

Siqueira 

Empregado na estação 

Rio Grande 

10/12/1870 Affonso 

Teixeira 

Carvalho 

Empregado na 

estação de Santos 

22/09/1868 Jose da Silva 

Oliveira Pinto 

Empregado no 

armazém de Santos 

25/05/1871 Joaquim 

Antonio de 

Cequeira 

Empregado da 

estrada de ferro 

16/10/1868

07/03/1869 

Ignacio 

Loyola de 

Carvalho 

Empregado na estação 

de Santos 

26/08/1871 João Baptista 

do Prado 

Empregado na 

conserva 

12/04/1869 João 

Gonçalves 

Pereira 

Empregado da estrada 

de ferro 

30/11/1872 Malachias 

Souza 

Fernandes 

Empregado nas 

oficinas da 

Tração 

07/06/1869 

23/10/1869

03/11/1869 

Lourenço 

Jose de 

Santana 

Telegrafista em Santos 11/06/1873 Adolpho 

Tavary 

Empregado no 

Trafego 

Fonte: Ofícios Diversos, Empregado, Estrada de Ferro, Funcionário, Trabalho, Guarda, APESP-RD; Estrada de 

Ferro Santos-Jundiaí (1865-1890), caixa 27, ordem 5604, APESP; Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Passes, 

caixa, 3, ordem 5580, APESP. 

No caso, por exemplo, dos trabalhadores Ignacio Loyola de Carvalho, empregado na 

estação de Santos, Lourenço Jose de Santana, telegrafista na mesma estação de Santos e 

Benedicto Saldanha, que num ofício aparece como vigia noturno e em outro como portador, 
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também na estação de Santos, foram convocados mais de uma vez a se apresentarem no 

batalhão da Guarda Nacional da referida cidade.  

Em 16/10/1868, o superintendente Daniel Fox escreveu ao presidente Barão de Itauna 

informando que esse moço brasileiro “Ignacio Loyola de Carvalho empregado da companhia 

em Santos foi intimado no dia 11 do corrente para apresentar-se em serviço da Guarda 

Nacional no dia primeiro do mês próximo futuro”. Fox observava que este sujeito “acha-se no 

emprego da companhia desde princípios de 1867 e consequentemente por lei livre do serviço 

para o qual é intimado”. Dessa forma, rogava para que o presidente tomasse as necessárias 

providências que o caso exigia.236 Ou seja, a dispensa do trabalhador do serviço na Guarda 

Nacional. 

O fato de Loyola de Carvalho estar na ocasião empregado na SPR a pelo menos um 

ano e meio, sendo, portanto, um trabalhador efetivo e isento de obrigações militares, não 

impediu que fosse novamente intimado a se apresentar àquela instituição. Desta forma, em 

07/03/1869, o superintendente rogava novamente ao presidente para que mandasse dispensar 

o citado empregado da estação de Santos do mesmo serviço ativo na Guarda Nacional, haja 

vista “fora chamado ontem para comparecer no prazo de 24 horas para o mesmo serviço”. 

Dessa vez, após essa nova convocação de Loyola de Carvalho, Fox foi mais incisivo na sua 

solicitação: “não podemos dispensar dos serviços deste empregado sem embaraçar a marcha 

regular do trabalho indispensável desta Estação”.237  

De certo a ausência do empregado deveria causar sérios embaraços ao trabalho na 

estação de Santos,  onde a movimentação de mercadorias era grande, atrapalhando a operação 

na estação terminal da ferrovia. Na ausência desse trabalhador outro deveria ser transferido 

para o seu posto, deixando vago outro posto de trabalho na via férrea. A convocação de 

operários para o Exército ou Guarda Nacional causava um transtorno inevitável para a 

operação ferroviária. 

Percorrendo a burocracia do Governo provincial, notamos que a solicitação enviada 

pelo superintendente da SPR ao presidente da Província, referente à dispensa de Ignacio 

Loyola de Carvalho foi reencaminhada ao batalhão da Guarda Nacional de Santos dois dias 

após, com caráter de urgência: 

                                                           
236 Ofícios Diversos, Empregado, 16/10/1868. APESP-RD. 
237 Ibidem, Guarda, 07/03/1869. APESP-RD. 
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Ao Comandante do Batalhão. Em 9 de Março 1869. Barão de Itauna. Terceira Seção 

(Secretaria). Urgente. O indivíduo de nome Ignacio L. Carvalho de que trata o 

Superintendente da estrada de ferro, no presente ofício de 7 do corrente, está 

incluído na relação dos empregados da Estação de Santos, existente nesta Seção da 

Secretaria, e por isso, como nacional o empregado ali existente a mais de dois anos, 

como se vê da quinta relação deve na forma da ordem em vigor ser dispensado do 

serviço da Guarda Nacional como solicita o Senhor superintendente. Sua 

Excelência, porém mandará o que julgar mais conveniente. Santos 9 de Março de 

1869. N. Bellegarde. Sargento Barbosa.238 

A pergunta que se faz é por que Loyola de Carvalho foi convocado a se apresentar 

pela segunda vez a Guarda Nacional se a presidência reconhecia que seu nome estava inscrito 

na relação dos empregados da SPR depositada na sua secretaria. Ignacio Wallace da Gama 

Cochrane, que fora engenheiro fiscal na construção da SPR, agora alocado no quartel do 

comando do batalhão da Guarda Nacional em Santos, é quem justifica o ocorrido, ao relatar 

que Ignacio Loyola de Carvalho “achava-se dispensado desde Outubro do ano passado” por 

ordem do presidente. O que teria causado todo o quiproquó foi o fato do antecessor de 

Wallace Cochrane “há mais tempo não satisfez a determinação de Vossa Excelência por 

pertencer o referido guarda a extinta Seção de Artilharia e dele não ter conhecimento senão 

depois da junção desta ao Batalhão o que só há pouco tempo teve lugar”.239 Ou seja, em razão 

de ajustes na máquina burocrática militar da Província, Loyola de Carvalho estava 

dispensando da Guarda Nacional desde outubro de 1868, quando da sua primeira convocação, 

mas continuava a ser chamado para se apresentar a instituição. Fato que causou transtornos à 

companhia e principalmente ao trabalhador.  

No caso do outro trabalhador da estação de Santos, o superintendente da SPR 

encaminhou ofício ao vice-presidente Vicente Pires da Motta em 15/06/1869, apontando os 

artigos oito e nove “da concessão da companhia da estrada de ferro de São Paulo”, 

implorando para que Pires da Motta tomasse “as providências necessárias para que o Senhor 

Benedicto Saldanha, vigia de noite, em Santos seja exonerado do serviço ativo da Guarda 

Nacional”. Solicitação feita outra vez em 27 de setembro do mesmo ano, rogando agora ao 

presidente Antonio Candido da Rocha para que mais uma vez providências fossem tomadas 

no sentido de que Benedicto Saldanha, agora na função de portador na estação de Santos, 

fosse dispensado do serviço ativo na Guarda Nacional.240  

                                                           
238 Ibidem, 09/03/1869. APESP-RD. 
239 Ibidem, 02/04/1869. APESP-RD. 
240 Ibidem, 15/06/1869 e 27/09/1869. APESP-RD. 
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Fosse como vigia noturno da estação de Santos ou como portador na mesma estação, 

Saldanha não teve sua isenção respeitada pelas autoridades da Guarda Nacional. Somente 

após a segunda correspondência de Daniel Fox, a Secretaria de Governo expediu resposta ao 

ofício “de 27 do corrente mês, para que seja dispensado do serviço ativo da Guarda Nacional 

o cidadão Benedicto Saldanha”. Entretanto, a autoridade fez questão de ressaltar, somente 

“enquanto exerce o cargo de portador da estação da via férrea em Santos”.241 Fosse Saldanha 

achar de abandonar o trabalho na estrada de ferro e os agentes do recrutamento estariam a sua 

espera.  

Lourenço Jose de Santana, telegrafista, igualmente empregado da SPR na estação de 

Santos, teve pedido enviado em 07/06/1869, para que igualmente fosse “exonerado do serviço 

ativo da Guarda Nacional”. Depois disso, em ofício de 23 de outubro do mesmo ano, o 

superintendente, em sua sina, pedia ao presidente da Província que exonerasse o mesmo 

telegrafista, desta feita tendo sido “preso no mês passado por não apresentar a sua 

dispensa”.242 Não bastava então, que a companhia remetesse a relação dos trabalhadores 

brasileiros ao Governo provincial, o trabalhador quando abordado pelas forças públicas tinha 

que comprovar que era empregado da ferrovia e, portanto, isento da Guarda e do Exército, 

caso contrário poderia acabar sendo enviado para o batalhão da cidade ou algum quartel.    

A insistência para que Lourenço de Santana fosse designado para o serviço ativo da 

Guarda Nacional possivelmente estivesse relacionada a necessidade que o batalhão da Guarda 

Nacional de Santos tivesse por um telegrafista. Nesse contexto de guerra a emissão e recepção 

de comunicados urgentes relacionados ao recrutamento/designação e aos negócios do conflito 

deviam ser enormes. Lourenço de Santana não foi caso isolado de telegrafista da SPR 

convocado pela Instituição. Pedro Monteiro de Alcantara, telegrafista na estação de São Paulo 

e Joaquim Matheus Faria, telegrafista na estação de Santos foram intimados a se apresentar na 

Guarda Nacional, entre o fim de 1869 e o começo de 1870.243 O destacamento de 

trabalhadores do setor do telégrafo era questão tão melindrosa que em 1865, o Ministério da 

Guerra chegou a mandar correspondência ao presidente da Província para que expedisse “as 

convenientes ordens para que nessa Província não sejam recrutados os operários e 

empregados no serviço telegráfico”.244 Recomendação que pelos casos aqui descritos não 

                                                           
241 Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Minutas (1869-1872), caixa 1, ordem 7870, 29/09/1869. APESP. 
242 Ofícios Diversos, Guarda, 07/06/1869; 23/10/1869. APESP-RD. 
243 Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Passes, 03/01/1870, 26/01/1870. APESP. 
244 Guerra Vindos (1864-1866), caixa 47, ordem 7751, 06/11/1865. APESP.  
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surtiu muito efeito prático. O aviso do Ministério da Guerra genericamente se referia a todos 

os trabalhadores do telégrafo e não apenas aos telegrafistas. Mas se esses continuaram sendo 

convocados para a Guarda, outros operários do setor também não tiveram suas isenções 

observadas:  

Documento 6. Designação de trabalhador do Telégrafo, 02/05/1869. 

 
Achando-se em serviço desta repartição o Senhor Joaquim Matheus de Faria e lhe 

tendo passado uma guia, esta foi desatendida e o empregado foi designado para 

seguir para o destacamento, ficando assim esta repartição sem ter quem entregue os 

telegramas. Peço a Vossa Excelência dar suas ordens a fim de que seja dispensado o 

empregado enquanto estiver a serviço desta repartição.245 

Voltando a Lourenço de Santana, passados dez dias do último ofício, para o seu 

tormento e aborrecimento de Daniel Fox, o superintendente se lamentava pela enésima vez 

que o telegrafista da companhia estabelecido na estação santista “já foi citado outra vez para 

apresentar-se no quartel de Santos a fim de assentar praça na Guarda Nacional”.246  

Depois de tantas insistências do superintendente da SPR para que Lourenço de 

Santana fosse dispensado da Guarda Nacional, o tenente-coronel Wallace Cochrane no cargo 

de comandante superior interino do quartel da Guarda Nacional em Santos, remeteu ofício ao 

presidente Antonio Candido da Rocha em 06/11/1869, com a seguinte justificativa sobre a 

designação do mencionado trabalhador: 

                                                           
245 Ofícios Diversos, Telegrama, 02/05/1869. APESP-RD. 
246 Ibidem, Guarda, 03/11/1869. APESP-RD. 
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[...] me foi comunicado pelo capitão comandante interino do Batalhão nº 3 da 

Guarda Nacional desta cidade [...] o guarda em questão, avisado pela primeira vez 

para o serviço do destacamento no mês de outubro último, não compareceu, 

recolhido a prisão por essa falta, foi em seguida aliviado, logo que o referido 

comandante apresentou-se reclamando o chefe da Estação desta cidade, a quem 

nessa ocasião preveniu o mesmo comandante, que requisitou do Excelentíssimo 

governo da Província, a dispensa necessária para o mencionado guarda. [...].247  

Lourenço de Santana não podia ser tratado como “guarda nacional”, haja vista devia 

ser empregado da companhia a mais de seis meses, levando-se em conta que a data do 

primeiro ofício do superintendente pedindo sua dispensa da Guarda Nacional foi de junho de 

1869. Portanto, possuía isenção do recrutamento e designação, que de acordo com o que 

rezava a condição nona do decreto 1.759, nas listas dos operários nacionais da SPR, após o 

primeiro semestre, não poderia “ser nela contemplado o indivíduo, que não tiver três meses de 

efetivo serviço”. Santana possuir mais de três meses de serviço efetivo e tinha ciência de que 

quando foi avisado numa primeira ocasião para se apresentar ao batalhão da Guarda e não 

compareceu, não podia ser ao arrepio da lei “recolhido a prisão” por falta inexistente. Nesse 

caso, quem cometeu a falta não foi o telegrafista da estrada de ferro e sim as autoridades da 

Guarda Nacional que agiam à margem da legislação na ânsia em completar os quadros da 

Instituição ou as cotas de soldados da Província, nesse momento crítico de guerra podia 

significar a mesma coisa.  

Muitas vezes, como se necessário fosse, as autoridades públicas participavam aos 

comandantes da Guarda Nacional que os trabalhadores brasileiros da ferrovia possuíam 

isenções. Como quando o secretário do Governo Bellegarde, ao se referir ao empregado da 

SPR Joaquim Floriano de Toledo, que fora dispensado do serviço da Guarda da Capital, 

informava ao comandante superior aquilo que ele a muito devia saber, que “tais Empregados 

são isentos do serviço da Guarda, na forma do respectivo Regulamento”.248 

A efetividade e/ou regularidade dos trabalhadores brasileiros na labuta da ferrovia não 

era salvaguarda a lhes proteger dos agentes do recrutamento. Assim como Ignacio Loyola de 

Carvalho, empregado a mais de dois anos na SPR, outros trabalhadores empregados a mais de 

anos nos serviços da companhia inglesa também sofreram com “as bárbaras cenas de um 

recrutamento infrene” na estrada de ferro.  

                                                           
247 Ibidem, 06/11/1869. APESP-RD. 
248 Ibidem, Estrada de Ferro, 15/04/1867. APESP-RD. 
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Esse era o caso de José Rodrigues de Oliveira que fora recrutado no distrito do Rio 

Grande, mesmo estando empregado “há dois anos” nas obras da estrada de ferro e “por 

conseguinte, tem direito a isenção do serviço militar conforme as condições da concessão”.249 

Ou também como José Mariano, natural de Campinas, que em janeiro de 1867 “foi preso para 

soldado na linha férrea no lugar denominado Ribeirão Pires pelo Inspetor José Pinto” onde 

estava trabalhado “há cinco anos”, isso apesar de seu nome constar “na lista de Vossa 

Excelência, tendo sido entrada duas vezes”.250 O fato do nome de José Mariano constar na 

lista que foi entregue duas vezes à presidência da Província e dele ser empregado desde 1862 

na ferrovia não impediu de ser “preso para soldado” quando trabalhava na linha. Da mesma 

forma “Malachias de Souza Fernandes, cidadão Brasileiro, empregado há mais de quatro anos 

nas oficinas na Repartição de Tração desta Estrada de Ferro, teve ordem para aquartelar para 

o serviço ativo da Guarda Nacional”,251 a despeito do seu nome também constar das 

respectivas listas. Eram muitas incertezas causadas aos trabalhadores com a ilegalidade do 

recrutamento ou da designação, levando o superintendente da companhia a ter bastante 

trabalho em solicitar as necessárias providências para que os referidos empregados tivessem 

suas isenções reconhecidas e respeitadas por quem era de direito.     

Como podemos apreender não foi à falta de confecção das listas dos empregados 

brasileiros da SPR e o seu envio ao Governo provincial que contribuiu para que muitos 

trabalhadores tivessem sidos designados para o serviço ativo na Guarda Nacional ou 

recrutados para o Exército. Essas ocorrências causavam enormes transtornos não só para a 

vida do trabalhador, como para o cotidiano de trabalho da ferrovia. Quando Jose da Silva 

Oliveira Pinto “empregado no armazém da companhia em Santos”, foi destacado como 

guarda nacional no dia 18/09/1868, “não obstante achar-se o seu nome na lista de súditos 

Brasileiros em serviço desta Companhia”, o superintendente se reportando ao presidente 

Barão de Itauna, entendia que o mesmo presidente da Província devia compreender 

“facilmente que estes fatos são causa de grande transtorno ao serviço da Companhia”. Em 

razão disso, pedia providências no sentido de que episódios desse tipo não se repetissem.252 

Obviamente, não teve seus apelos atendidos.  

                                                           
249 Ibidem, Empregado, 04/10/1866. APESP-RD. 
250 Ibidem, Funcionários, 08/01/1867. APESP-RD. 
251 Ibidem, Guarda, 30/11/1872. APESP-RD. 
252 Ibidem, Trabalho, 22/09/1868. APESP-RD. 
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 Missão difícil de ser cumprida pelo Barão de Itauna, posto que com o 

recrudescimento do recrutamento no bojo do conflito bélico, os agentes recrutados estavam 

bem pouco preocupados com considerações legais. Esses sujeitos tinham os seus próprios 

interesses a observar. E em razão da deficiência do Estado imperial em fazer valer suas 

próprias prerrogativas e controlar minimamente a rede do recrutamento, a ação dos agentes 

recrutadores, entregue ao deus-dará, soube tirar proveito de um contexto em que “só se ouve 

falar em guerra, necessidade de soldados, de ordens apertadas”, agindo na caçada humana 

cada vez mais a vontade no vácuo de poder deixado pelo Estado. 

No Quadro 7, uma relação das listas dos trabalhadores brasileiros da SPR divididos 

entre as repartições da estrada de ferro, elaboradas pela companhia para comprovação da 

isenção ao Exército e a Guarda Nacional, que consegui localizar e que abrange o período de 

1867-1873. 

Quadro 7. Listas de trabalhadores brasileiros da SPR, 1867-1873. 

Data  Repartição do Engenheiro Repartição do Tráfego Repartição da Tração Total  

07/12/1867 310  31 8 349 

13/05/1868 222 45 14 281 

12/08/1869 89 64 13 166 

11/11/1869 56 62 12 130 

10/03/1870 42 59 17 118 

16/05/1870 44 61 18 123 

12/08/1870 30 68 18 116 

27/09/1870    197 

07/03/1871 82 84 14 180 

28/08/1871* (julho 1871) 83 (16/08/1871) 92 (31/07/1871) 14 189 

01/02/1872 75 96 12 183 

14/05/1872 291 100 16 407 

18/07/1872 152 95 19 266 

10/07/1873 121 90 27 238 

Fonte: Para 1867, 1868, 1869, 1871, 1872 e 1873 - Ofícios Diversos: Empregado, Estrada de Ferro, Localidade 

(Mogi das Cruzes), APESP-RD; Para 1870 - Estrada de Ferro de Santos-Jundiaí, Passes, caixa 3, ordem 5580. 

APESP. * Na relação de 28/08/1871, localizei as listas de cada repartição separadamente, mas pelas datas 

próximas, concluí-se que faziam parte de um mesmo levantamento.  

Como previa a cláusula nona do decreto 1.759 de 1856, que possibilitou a criação da 

SPR: “só gozarão das sobreditas isenções os nacionais empregados pela Companhia, que 
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estiverem incluídos em uma lista entregue todos os seis meses ao Presidente da Província, 

assinada pelo Diretor”. Tomando como exemplo as relações de 1870 e 1872, a prática da 

companhia no envio das listas não seguia uma regularidade, sendo entregue a presidência de 

São Paulo em prazos menores que os seis meses estipulados pelo decreto. Por elas nota-se que 

os brasileiros estavam empregados em todas as repartições ligadas a operação da ferrovia (na 

lista de 14/05/1872, Fernando Pinto da Silva aparece como único brasileiro na repartição da 

Contadoria, como escriturário). Na relação remetida ao Governo provincial em dezembro de 

1867, o arrolamento dos operários do Tráfego foi enviado posteriormente, em 23/12/1867, e 

no ofício incluso o superintendente Aubertin alertava Saldanha Marinha: 

Para o fato de que o trabalhador que está (...) de Santos José de Souza foi no dia 2 

deste mês (dezembro) recrutado para o serviço na guarda nacional e levado para a 

fortaleza onde até hoje tem (estado) preso. Este homem entrou no serviço da 

companhia no dia primeiro de Agosto, e seu recrutamento apenas no dia 20 deste 

mês chegou a meu conhecimento, por ele nessa ocasião, pela primeira vez ter sido 

conduzido à cidade de Santos acompanhado por um guarda, que lhe deu licença 

(para) falar comigo. Em rigor não posso (pedir) que seja ele posto em liberdade 

porque houve um hiato de alguns dias entre a expiração da última lista e a 

apresentação desta (...). Existe, porém, o fato de ter sido o dito suspeito preso 

justamente nos últimos momentos da eficácia da primeira lista. Com esta observação 

deixo a solução da questão nas mãos de Vossa Excelência.253   

Em consequência de ter ocorrido um “hiato de alguns dias” entre a remessa da lista de 

23/12/1867 com os nomes dos trabalhadores brasileiros da repartição do Tráfego e a última 

que havia expirado, José de Souza acabou sendo “preso justamente nos últimos momentos da 

eficácia da primeira lista”. Dessa forma, por um atraso da repartição do Tráfego na remessa de 

uma lista, o curto espaço de tempo em que empregados brasileiros daquela repartição ficaram 

descobertos da lei foi suficiente para que José de Souza fosse designado à Guarda Nacional. 

Nesse contexto em que o país estava submerso uma negligência ou “hiato” da empresa podia 

ser fatal para esses operários, que no caso de um recrutamento/designação ficariam com os 

seus destinos colocados “nas mãos” do presidente da Província. Entrementes, como visto, o 

fato de estarem inscritos nessas listas não significava necessariamente estarem protegidos do 

recrutamento/destacamento. 

Se a repartição do Engenheiro era o setor da companhia que mais empregava mão de 

obra brasileira, em razão da sazonalidade do serviço, era também a que mais a dispensava. 

Como se pode perceber pelo Quadro 7, esse processo causava grande flutuação no número 

dessa força de trabalho. Nota-se uma queda acentuada de trabalhadores ali alocados ocorrida 

                                                           
253 Ibidem, Empregado, 23/12/1867. APESP-RD. 
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entre meados de 1868 e início de 1872, seguido por um aumento expressivo, com uma nova 

queda pouco menos acentuada. Aliás, essa grande flutuação em razão da sazonalidade do 

serviço ocorria dentro de um mesmo ano, como indicam as listas de 1872, com o contingente 

de operários num curto espaço de três meses passado de 75 para 291, um aumento de 388%, 

seguido de uma queda de quase 50% em dois meses, chegando a 152, marca da irregularidade 

que era característica desse setor da atividade ferroviária.  

Responsável por toda a conservação da via permanente: trilhos, dormentes, sinais, 

prédios, postes, desvios, estrutura das pontes, viadutos, túneis etc, a repartição do Engenheiro 

era a que mais necessitava de mão de obra sem especialização. Era onde se concentrava os 

trabalhos mais árduos, com o manejo de pesados materiais. Como na construção, para a 

execução desse serviço a linha era divida em trechos e entregue a uma turma de operários sob 

a fiscalização de um feitor. Num relatório da Paulista, da década de 1880, aparece a descrição 

deste sistema de trabalho: “Para a devida conservação e fiscalização da linha, cada 6 

quilômetros tem uma turma de trabalhadores e um feitor. A experiência tem provado ser esta 

o termo da extensão mais conveniente e econômica, porque seria muito penoso forçar a mais, 

estes homens que trabalham ao sol e à chuva”.254 Além de realizar os serviços mais penosos, 

por trabalhar a céu aberto os nacionais empregados na repartição do Engenheiro eram os 

trabalhadores da ferrovia mais expostos a sanha dos agentes do recrutamento.  

Como demonstrado pelas tabelas 4 e 5, a maioria dos operários brasileiros da 

repartição do Engenheiro, do período, era de homens solteiros e dentro da faixa etária dos 18 

aos 39 anos de idade. Esses trabalhadores eram majoritariamente engajados dentro da própria 

Província. Na lista de 13/05/1868, a única localizada que consta o local de origem dos 

trabalhadores da repartição do Engenheiro, dos 222 empregados, quanto à naturalidade 

atribuída estavam assim divididos: 59 de Mogi das Cruzes; 32 de Juqueri (atuais Mairiporã, 

Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato); 32 de São Paulo (10 São Paulo, 6 Santo 

Amaro, 5 Conceição, 4 São Miguel, 4 Lageado, 2 Brás, 1 Penha); 24 de São Bernardo; 8 de 

Itaquaquecetuba; 6 de Ubatuba e de Campo Grande;255 5 de São Sebastião, de Piratininga e de 

Jundiaí; 4 de Nazaré Paulista e de Paraibuna; 3 de Santos e de Resende; 2 de Santa Isabel, de 

São José dos Campo, de Cotia, de Jacareí e de Guaratinguetá; 1 de Santa Branca, de Lorena, 

                                                           
254 Relatorio da Directoria da Companhia Paulista apresentado na Sessão da Assembléa Geral de 29 de Agosto 

de 1880. São Paulo: Typ. Correio Paulistano. 1880, p. 9. Museu da Companhia Paulista.  
255 Certamente se refere ao local onde a SPR em 1889, construiu a Estação de Campo Grande, no atual município 

de Santo André e que aparece na imagem 16, entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba.  Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/campogrande.htm. Acesso em 25/11/2016. 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/campogrande.htm
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de Carrancas, de Iguape, de Cubatão, de Amparo, de Bragança, e de Caçapava; e 8 que não 

foi possível identificar a naturalidade.  

Por essa amostragem nota-se que os trabalhadores responsáveis pela manutenção da 

estrada de ferro, no começo de sua operação, eram oriundos, principalmente, da Capital e de 

cidades/regiões próximas (atual Região Metropolitana de São Paulo) e na sequência, em 

menor número, do litoral e do Vale do Paraíba paulista. De fora da Província constavam 

apenas quatro empregados, dos quais três com mesmo sobrenome, Fernandes Affonso, de 21 

anos, Francisco Affonso de 17 anos e João Affonso de 16 anos, ambos de Resende no Vale do 

Paraíba Fluminense; e Antonio Pinto de 32 anos, de Carrancas em Minas Gerais. Na imagem 

16, a linha da SPR e as localidades servidas por ela.  

Imagem 16. Mapa da São Paulo Railway 

 

Fonte: http://novomilenio.inf.br/santos/fotos128i.htm. Acesso: 06/04/2016. 

A maioria dos trabalhadores brasileiros da SPR ocupados diretamente na conservação 

da estrada de ferro e das obras de arte, ao menos ao final da década de 1860, era recrutada no 

entorno da linha. O que certamente, barateava o custo do engajamento dessa força de trabalho. 

http://novomilenio.inf.br/santos/fotos128i.htm
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A repartição do Tráfego, em razão da sazonalidade nos trabalhos da repartição do 

Engenheiro, em certos períodos era a que mais empregava mão de obra nacional. No Tráfego, 

que incluía os setores de telégrafo e de almoxarifado, os trabalhadores brasileiros estavam 

empregados nos seguintes postos de trabalho: escriturário, telegrafista, bagageiro, feitor, 

portador, guarda-trem, guarda-chave, guarda-sinal, chefe de estação, cobrador, mensageiro, 

limpador de carros, conferente, polícia, vigia, avisador, bilheteiro, servente, correio, pegador, 

engraxador. 

Na repartição do Tráfego a maior parte da força de trabalho empregada era aquela que 

não possuía uma qualificação prévia, mas para a qual se exigia algum treinamento. Brasileiros 

empregados nesse setor também sofreram assédio dos agentes recrutadores. Dos 40 ofícios 

entre 1865-1873, do superintendente da SPR solicitando a dispensa dos nacionais, 

principalmente para a Guarda Nacional, há menção a 17 trabalhadores dessa repartição 

alocados nas estações do Rio Grande, de Santos e de São Paulo. Entre eles 2 portadores, 3 

telegrafistas, 2 vigias, 1 policial (a ferrovia tinha sua própria policia) e 1 escriturário. De 

ponta a ponta da linha, de estação a estação a caçada de homens podia fazer suas vítimas entre 

os trabalhadores da ferrovia. Ficar desfalcado de funcionários do Tráfego poderia ocasionar 

graves transtornos e embaraços operacionais para a estrada de ferro, já que deles dependiam a 

retaguarda da movimentação dos trens e a logística de serviços da ferrovia. Nesse sentido, o 

Diario de S. Paulo denunciava em maio de 1867: 

Recrutamento – A despeito da portaria do presidente da província e das 

recomendações do dr. chefe de polícia para que sejam isentos do serviço militar os 

empregados no tráfego da estrada de ferro, um vez que não sejam já antes 

designados, nos informa pessoa competente que a estrada tem sido por vezes 

invadida para ali efetuar-se o recrutamento. Cumpre que ordens mais positivas 

sejam expedidas no sentido de evitar esses abusos, que prejudicam sensivelmente a 

marcha regular dos trabalhos da estrada.256   

As estações da SPR que mais empregavam trabalhadores eram as de Santos, de São 

Paulo e de Jundiaí. Silva Helena Passarelli apontou que com relação às estações terminais de 

Santos e de Jundiaí, elas estavam destinadas a construção de armazéns de mercadorias e para 

a estação de São Paulo era destinado, além dos armazéns para as mercadorias e as 

encomendas, também as oficinas para a manutenção dos trens e dos vagões e os 

almoxarifados para a troca de peças e equipamentos da linha. As estações intermediárias de 

Cubatão (km 12), Rio Grande (km 41), São Bernardo “Caminho do Pilar” (km 60), Brás 

                                                           
256 Diario de S. Paulo, 01/05/1867, p. 3. HDBN (grifos meus). 
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(km76), Água Branca (km 84), Perus (km101) e Belém (km 117) possuíam poucos 

funcionários. Ainda com base em Passarelli, a estação do Brás, construída ao lado da estação 

da Estrada de Ferro Norte (São Paulo - Rio de Janeiro), começou a ser erguida em 1869 e 

inaugurada em 1875. E a estação de Perus teria sido construída com o intuito de receber 

“pedras para lastro do leito da ferrovia, e depois, para o fornecimento de pedras para a cidade 

de São Paulo”.257 

Analisando, por exemplo, a relação de 11/11/1869, entre os trabalhadores brasileiros 

da SPR, os 62 da repartição do Tráfego estavam distribuídos da seguinte maneira entre as 

estações da companhia: estação de Santos, com 22 empregados nacionais: 3 escriturários, 1 

bagageiro, 1 policial, 1 vigia, 1 pegador, 1 correio, 1 telegrafista, 3 conferentes, 5 portadores e 

5 trabalhadores; estação de São Paulo, com 14 empregados nacionais: 1 chefe de estação, 1 

escriturário, 1 bagageiro, 1 bilheteiro, 1 telegrafista, 1 conferente, 1 policial, 1 servente, 1 

vigia, 1 mensageiro e 4 portadores; estação de Jundiaí, com 19 empregados nacionais: 1 

telegrafista, 3 conferentes, 9 portadores e 6 trabalhadores. Outras estações com trabalhadores 

brasileiros: Cubatão, o chefe da estação; Alto da Serra, 1 engraxador; Rio Grande, 1 

telegrafista e 1 portador; São Bernardo, o chefe da estação e 1 telegrafista; e Água Branca, o 

chefe da estação.258 

Na década de 1870, com o presumível aumento do transporte, principalmente de 

mercadorias e de passageiros pela estrada de ferro, ocasionado pela expansão da economia 

cafeeira, houve um crescimento no número de trabalhadores brasileiros na repartição do 

Tráfego. Na relação de 01/02/1872, os 96 empregados nacionais do setor estavam distribuídos 

entre as estações da ferrovia da seguinte maneira: estação de Santos, com 30 brasileiros: 1 

cobrador, 1 bagageiro, 1 policial, 1 guarda-trem, 1 vigia, 1 avisador, 5 escriturários, 3 

telegrafistas, 4 conferentes, 5 portadores e 7 trabalhadores; estação de São Paulo, com 23 

brasileiros: 1 chefe de estação, 1 bagageiro, 1 bilheteiro, 1 mensageiro, 1 vigia, 1 servente, 1 

guarda-sinal, 2 escriturários, 2 telegrafistas, 2 policiais, 4 conferentes e 6 portadores; estação 

de Jundiaí, com 28 brasileiros: 1 telegrafista, 1 feitor, 1 guarda-sinal, 1 vigia, 4 conferentes, 4 

trabalhadores e 16 portadores. Outras estações com trabalhadores brasileiros: Cubatão, o 

                                                           
257 PASSARELLI. Silvia Helena. Proteção da Paisagem Ferroviária: memória e identidade do Bairro Estação 

São Bernardo (atual Santo André, SP). Tese de Doutorado. São Paulo: FAU-USP. 2005, p. 19. No álbum que 

reuni as fotos da visita de Militão a SPR em 1865, que se supõe tenha sido produzido no início do século XX 

(BARBOSA e MEDEIROS, p. 33), há uma estação atribuída erroneamente como sendo a do Brás. No relatório 

provincial de 1865, nota 26, consta que as estações construídas nesse ano eram as apontadas pela autora.   
258 Ofícios Diversos, Empregado, 11/11/1869. APESP-RD. 
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chefe da estação; Raiz da Serra, 1 portador; Alto da Serra, 2 portadores, 1 vigia e 1 

telegrafista; Rio Grande, o chefe da estação, 3 portadores e 1 telegrafista; São Bernardo, o 

chefe da estação e 1 telegrafista; Água Branca, o chefe da estação; Belém, 1 portador.259 Além 

desses operários nacionais, muitos outros estrangeiros deveriam ser empregados no Tráfego, 

compondo uma não de obra de origem variegada, assim como tinha sido no período de 

construção da ferrovia. 

Imagem 17. Trabalhadores na Estação de Jundiaí. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Imagem 18. Armazém e telheiro para máquinas em Santos. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

A repartição da Tração, por sua vez era a que empregava o menor número de 

nacionais, donde se supõe que uma grande parte da sua força de trabalho fosse composta por 

imigrantes. Como no caso dos maquinistas, que a exceção de Antonio José, maquinista de 

máquina fixa (em algumas relações ele aparece como maquinista e em outras, como 

                                                           
259 Ibidem, Estrada de Ferro, 01/02/1872. APESP-RD.          
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maquinista de máquina fixa), nas listas disponíveis não havia outros brasileiros nessa função, 

no período aqui abordado. Dulce Leme, em estudo sobre a greve dos ferroviários da Paulista 

em 1906, argumenta que para o cargo de maquinista, geralmente, a companhia contratava 

portugueses “por serem fortes e de pequeno porte, o que facilitava a execução deste tipo de 

trabalho”.260 Liliana Segnini analisando a implantação da disciplina capitalista nas ferrovias, 

partindo igualmente do caso da Paulista, sobre os maquinistas e foguistas constata que 

formavam uma mão de obra que “exigia um treinamento demorado, portanto não era 

facilmente substituída”.261 Certamente, em razão disso, a SPR deve ter preferido trazer 

condutores da Inglaterra, como deveria ser o caso do maquinista James Breye, que após 

“voluntariamente” ter causado “grande avaria na locomotiva a seu cargo” foi processado e 

acabou fugindo “a bordo do paquete inglês Cassini”.262 Ou do maquinista Hall “demitido do 

serviço da Companhia” por ter causado um acidente devido a “desleixo e desobediência aos 

regulamentos em vigor”.263 Se nos primeiros anos de operação das ferrovias paulistas a 

substituição dessa mão de obra não era algo fácil de ser conseguido, um jeito sempre se 

encontrou afinal os trens não podiam parar. Em 1873, após dois maquinistas se retirarem da 

Ituana, José Elias Pacheco Jordão, presidente da companhia, informava ao Governo que “já se 

deu providências para aquisição de maquinista na corte, visto não os haver aqui”.264 

Entretanto, argumentos das autoras em tela que se debruçaram sobre a estrada de ferro 

da Paulista, de que a força de trabalho inicialmente empregada na operação ferroviária em São 

Paulo era formada “basicamente de imigrantes” ou de que os ofícios que necessitavam de 

trabalhadores com maior especialização teriam sido apenas “preenchidos por estrangeiros” 

devem ser relativizados. Ana Lucia Lanna, em artigo recente, também sobre a Companhia 

Paulista, abordando a questão das vinculações diretas entre ferrovias, trabalhadores imigrantes 

e formação de hábitos de trabalho capitalistas no Brasil, relativiza esses argumentos: 

A análise dos prontuários dos trabalhadores da CPEF nos permite afirmar que 

parcela substantiva dos empregados da empresa eram nacionais e também indicam 

que para nenhuma das atividades profissionais registradas, em seus diversos níveis, 

                                                           
260 LEME, op. cit., p. 47.  
261 SEGNINI, op. cit., p. 47. 
262 Relatorio apresentado a Assembléa Geral Lgislativa na 2ª sessão da 13ª Legislatura pelo Ministro e Secretario 

de Estado dos Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas Manoel Pinto de Souza Dantas. Rio de 

Janeiro: Typ. Do Diario do Rio de Janeiro. 1868, p. 104. CRL. 
263 Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 16/05/1868. APESP-RD. Em 1867, o engenheiro fiscal Francisco Pereira 

Passos observando uma “pouca harmonia entre alguns empregados do tráfego” dizia ao superintendente Aubertin 

“que alguns maquinistas não me parecem muito dóceis as ordens dos chefes de estação”. Ibidem, 10/06/1867. 

APESP-RD.  
264 Ibidem, Trem, 18/11/1873. APESP-RD. 
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há a possibilidade de associar função e nacionalidade. As estratégias de constituição 

do mundo do trabalho livre foram múltiplas. O argumento de uma suposta 

qualificação da mão de obra imigrante superior à dos trabalhadores nacionais livres, 

pobres e ex-escravos não parece encontrar, neste caso, suporte empírico.265 

Se no caso da CPEF não existe “suporte empírico” para associar a mão de obra 

qualificada exclusivamente aos trabalhadores imigrantes, a mesma constatação vale para a 

SPR. Nas relações dos operários brasileiros da repartição da Tração entre 1867-1873, consta a 

presença de oito carpinteiros, quatro pintores, dois foguistas, um serrador e um torneiro. 

Mesmo nas oficinas, locais que requeriam uma mão de obra mais qualificada, os imigrantes 

tinham a companhia dos nacionais. Ainda que muitos brasileiros estivessem em funções não 

especializadas, como na denominação genérica de “trabalhador”, havia a chance da 

aprendizagem empírica no chão da oficina. 

Assim, na Tração existia uma mistura de mão de obra especializada e não 

especializada. Dentre os brasileiros empregados nessa repartição, além de carpinteiro, pintor, 

foguista, serrador e torneiro, havia também guarda-freio, maquinista de máquina fixa, 

limpador, latoeiro, carvoeiro, bombeiro, malhador e trabalhador. Por ser o setor que abrangia 

as oficinas da ferrovia a necessidade por mão de obra qualificada devia ser constante. Para 

suprir essa demanda os trabalhadores eram treinados nas próprias oficinas, como se pode 

deduzir da lista enviada pela empresa ao presidente da Província em 10/07/1873, com a 

relação dos operários nacionais da Tração feita pelo chefe da repartição em 30 de junho e na 

qual foram arrolados aprendizes brasileiros, conforme o documento 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
265 LANNA. Ana Lucia Duarte. Trabalhadores das Ferrovias: a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, São 

Paulo, 1870-1920. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, n. 59, mai-ago 2016, p. 505-545. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-87752016000200009. Acesso em: 07/06/2016. 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-87752016000200009
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Documento 7. Lista de Brasileiros da Tração, 30/06/1873. 

 

Fonte: Ofícios Diversos, Estrada de Ferro, 10/07/1873. APESP-RD. 

Nessa relação dos 238 trabalhadores brasileiros da SPR no primeiro semestre de 1873, 

27 estavam empregados na Tração, sendo 18 em São Paulo, onde se localizavam as oficinas 

da companhia, sendo eles: 2 carpinteiros, 2 pintores, 1 torneiro, 1 serrador, 5 aprendizes e 7 

trabalhadores. Os outros 9 estavam empregados na Serra, local onde ficavam os planos 
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inclinados com as casas de máquinas, sendo: 1 carpinteiro, 1 ajudante de carpinteiro, 1 

foguista, 1 ajudante de patamar e 5 guarda-frios. Com relação aos aprendizes não obtive 

maiores informações sobre eles. Observando o caso da CPEF, que nos serve aqui como uma 

referência comparativa - foi à segunda ferrovia a ser implantada na Província, por iniciativa 

dos cafeicultores, tendo sua construção sido iniciada três anos depois da inauguração da SPR 

e inaugurada em 1872 – Ana Lucia Lanna esclarece que uma parte importante da força de 

trabalho entrava na CPEF como “praticante ou trabalhador e trabalhava durante alguns meses 

sem receber salário” sendo a maioria dessa mão de obra composta por mancebos na faixa 

etária de 13 a 15 anos. A autora conclui então, que a “prática cotidiana do trabalho inicial não 

remunerado (era-se aprendiz para só depois ser incorporado ao quadro da empresa) foi um 

importante e recorrente mecanismo de formação de ferroviários”.266 Como nas listas dos 

empregados brasileiros da SPR não aparecem dados sobre salários, já que a função delas era 

apenas comprovar o emprego deles, não tive como saber se os aprendizes da companhia eram 

trabalhadores remunerados ou não remunerados, como no caso da CPEF.  

Nos ofícios do superintendente da SPR para o presidente da Província pedindo a 

isenção do recrutamento/designação dos operários brasileiros existe menção a cinco 

trabalhadores da Tração. Dos quais, quatro empregados nas oficinas, sendo um carpinteiro, e 

um guarda-freio tenaz na Serra chamado João Apollinario. Apollinario, juntamente com 

Joaquim Rodrigues do Nascimento, trabalhador empregado na conservação da linha, foram 

designados para a Guarda Nacional. O que levou, obviamente, o superintendente Fox a 

solicitar que ambos fossem dispensados do serviço ativo daquela instituição, sendo que “o 

primeiro mencionado foi mandado aparecer em São Bernardo e o segundo no Rio Grande, no 

primeiro de dezembro (1870)”.267 Ato contínuo, a solicitação foi atendida no dia seguinte, 

                                                           
266 Ibidem. A utilização de menores aprendizes em empreendimentos privados durante o Império não foi 

exclusividade das estradas de ferro: “O emprego de homens pobres livres e aprendizes, ambos de nacionalidade 

brasileira, constituiu outra alternativa de utilização de mão de obra em Ponta d’Areia. Em estabelecimentos 

dirigidos pelo Estado Imperial, como o Arsenal da Marinha, Fábrica de Pólvora e Ministério de Guerra, há 

registros sobre o emprego de menores. Chama a atenção que um empreendimento particular também o tenha 

feito com menores brasileiros e livres. Cabe enfatizar, que também essa modalidade de mão de obra tornou-se 

recorrente após 1850, com a abolição do tráfico de escravos. Nas oficinas do Estado, os menores eram recrutados 

dentre os órfãos. Talvez, em Ponta d’Areia também o fossem, porém alguns não eram órfãos. A utilização dos 

aprendizes significou uma mão de obra que paulatinamente se qualificava, algo vantajoso e conveniente para a 

época”. MOMESSO. Beatriz Piva. Indústria e Trabalho no Século XIX. O Estabelecimento de Fundição e 

Máquinas de Ponta d’Areia. Dissertação de Mestrado. Niterói: PPGH-UFF. 2007, p. 110. 
267 Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Passes (1870-1890), caixa 3, ordem 5580, 24/10/1870. APESP. 
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com o presidente da Província mandando comunicar a Daniel Fox que o seu pedido havia sido 

atendido, com os citados trabalhadores dispensados da convocação.268 

O desfalque que trabalhadores da repartição da Tração, principalmente na Serra, como 

os guarda-freios, responsáveis pela operação de subida e descida dos trens através dos planos 

inclinados, ou sua substituição por outros sem a mesma perícia, poderia acarretar sérios 

problemas de segurança na linha. Num acidente ocorrido na Serra em setembro de 1871, a 

perícia dos guarda-freios que evitou a ocorrência de maiores consequências, descrita como 

“presença de espírito”, foi relatada pelo engenheiro fiscal interino Alberto Ribeiro de 

Mendonça em comunicação ao presidente: 

Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência um fato importante que se 

deu no dia quatro do corrente mês, na via férrea de Santos a Jundiaí: rompeu-se um 

dos cabos de tração empregado na serra. O acidente teve lugar no momento em que 

um trem de mercadorias tinha já percorrido dois terços, pouco mais ou menos, de 

um dos planos inclinados [...]. Felizmente os guardas que acompanharam o trem 

tiveram bastante presença de espírito, e apertaram incontinente os freios tenazes; de 

sorte que o trem que descia parou, depois de ter percorrido 100 pés, e o que subia 

uma distância de 30 [...]. O fato da parada do trem numa distância de 100 pés prova 

não só a eficácia dos freios tenazes empregados, como também o necessário cuidado 

e presença de espírito dos guardas freios, e, longe de aterrorizar os passageiros, é 

mais um motivo de confiança que merece o serviço nos planos inclinados.269      

Por ser o ponto sensível da linha, a preocupação da companhia com o recrutamento ou 

designação de trabalhadores estabelecidos na Serra do Mar seria redobrada. A atividade dos 

guarda-freios era essencial para a operação ferroviária sob as montanhas. Não à toa o 

superintende Aubertin, em outubro de 1867, direcionou telegrama ao delegado de Santos 

protestando “para não se recrutar na serra”. Comunicação que foi repassada a autoridade 

policial da cidade pelo administrador na Serra, Charles Hauch, “Alto da serra: eu abaixo 

assinado protesto não consentir o senhor delegado de polícia e sua escolta andar a pé na serra 

                                                           
268 Ibidem, Minutas (1869-1872), caixa 1, ordem 7870, 25/10/1870. APESP. 
269 Ofícios Diversos, Cabo, 06/09/1871. APESP-RD. No início da operação da SPR muitos operários sofriam 

acidentes de trabalho, ilustrativo disso são os casos ocorridos logo no primeiro ano de funcionamento da 

ferrovia, 1867: “No dia 19 de Janeiro do ano findo quebrou o cabo de tração no primeiro plano inclinado da serra 

[...] ficando por isso gravemente ferido o guarda-freio [...]. A 6 de Fevereiro um trem que descia do quarto plano 

inclinado, passou sobre as pernas de um trabalhador [...] foi recolhido à Casa de Misericórdia, falecendo no dia 

seguinte. Consta que esse trabalhador era surdo, e por isso não ouviu o rodar do trem [...]. No dia 7 de Junho 

chegava do alto da serra a estação de São Paulo o trem de mercadorias, caiu o foguista de uma das duas 

locomotivas que rebocavam o trem, e ficou gravemente ferido [...]. A 12 de Outubro um trabalhador que se 

achava na primeira seção assentado sobre a linha, foi esmagado pelo trem de mercadorias de uma hora. 

Conduzido para Santos o corpo desse infeliz, procedeu-se a corpo de delito”. Relatorio apresentado a Assembléa 

Legislativa Provincial de São Paulo na 1ª sessão da 18ª Legislatura no dia 2 de Fevereiro de 1868 pelo Preidente 

da mesma Provincia o conselheiro Saldanha Marinho. São Paulo: Typ. Do Ypiranga. 1868, p. 23, 24. CRL. 
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por ordem do presidente engenheiro por ser proibido recrutar na serra”.270 Alargando a frase 

do administrador, era proibido recrutar trabalhadores brasileiros da ferrovia na Serra ou em 

qualquer outro ponto dos 139 quilômetros da linha.  

Ao fim e ao cabo, o protesto do superintendente deve ter surtido o efeito desejado. 

João Apollinario, em 1870, foi o único guarda-freio tenaz designado para o serviço na Guarda 

Nacional localizado na minha pesquisa. Apollinario trabalhou por vários anos no setor de 

Tração da SPR como guarda-freio, seu nome consta nas listas desde 07/12/1867 até pelo 

menos 10/07/1873 (documento 7), data da última lista localizada. Outros trabalhadores da 

Tração também se mantiveram empregados por certo período de anos na companhia, como o 

carvoeiro Serafim Correa, de 07/12/1867 a 07/03/1871; o maquinista Antonio Jose, de 

07/12/1867 a 18/07/1872; o carpinteiro Francisco Beierlem (documento 7), de 07/12/1867 ao 

menos até 10/07/1873; e o trabalhador Andre Lopes, de 11/11/1869 a 01/02/1872.  

Alguns outros operários brasileiros depois de alguns anos de trabalho ascendiam 

profissionalmente dentro da companhia: José Pedroso, limpador em 13/05/1868 e foguista a 

partir de 18/07/1872; Frederico Chaves, guarda-freio em 11/11/1869 e foguista a partir de 

18/07/1872; Diodoro Martins, trabalhador em 11/11/1869 e carpinteiro a partir de 14/05/1872; 

e João Leandro das Dores, trabalhador em 07/03/1871 e torneiro a partir de 10/07/1873. 

Assim como na Tração, em outras repartições da SPR, como no Tráfego, que empregava 

ainda mais trabalhadores brasileiros, essa ascensão funcional, é licito pensar que também 

ocorreu. Dessa forma, a pioneira ferrovia de São Paulo, que fez desaparecer as distâncias e 

nulificar o tempo entre a planície e o planalto, num mundo marcado pelo modorrento 

movimentar das mulas e carroças, cumpriu um papel de primeira formadora de mão de obra 

ferroviária local. Muitos trabalhadores já práticos e treinados empiricamente, no caso de não 

permanência na empresa, poderiam se empregar nas novas estradas de ferro que começavam a 

surgir na paisagem paulista no começo da década de 1870, seguindo o caminho da “onda 

verde” e formando a clássica imagem da mão espalmada no mapa da Província/Estado.  

 

 

 

 

                                                           
270 Diario de S. Paulo, 18/10/1867, p. 2. HDBN.  



160 
 

 
 

Imagem 19. Trabalhadores nas oficinas de São Paulo. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Se trabalhadores brasileiros de todas as repartições da SPR foram designados para a 

Guarda Nacional ou recrutados para o Exército, os que corriam os maiores riscos de serem 

apanhados pela rede do recrutamento, num primeiro momento, eram os empregados nos 

canteiros de obras da construção da linha. A partir de 1867, os mais expostos eram os 

empregados na repartição do Engenheiro. Com relação aos 40 ofícios dos superintendentes da 

SPR do Quadro 6, solicitando a isenção dos operários nacionais, 18 traz a designação de 

“trabalhador” ou “empregado” na estrada de ferro, dos quais 12 referentes ao período 1865-

1866, quando a via férrea ainda estava em construção e 6 ao período 1867-1871. Do total dos 

ofícios 25 abrangem o período de março de 1865 a janeiro de 1870, quando a Guerra do 

Paraguai se desenrolava, e 15 cobrem o período de abril de 1870 a junho de 1873. Uma 

amostra de que o recrutamento/designação dos brasileiros empregados na ferrovia foi um 

problema constante no período, notadamente durante a Guerra.  

Conquanto, não era apenas individualmente que os trabalhadores da construção e 

operação da SPR se tornavam alvos da rede do recrutamento. Podia ocorrer de grupos inteiros 

de trabalhadores serem ameaçados ou mesmo capturados por agentes recrutadores. Em 

correspondência encaminhada por Aubertin no primeiro dia de fevereiro de 1865, ao 
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presidente João Crispiniano Soares, o superintendente relatava uma ameaça de recrutamento 

sofrida por um grupo de operários da estrada de ferro, representada por agentes recrutadores 

que estariam rondando a linha em busca de suas presas: 

Inclusa tenho a honra de submeter a Vossa Excelência uma lista de certas pessoas, 

pelos Empreiteiros da nossa estrada de ferro empregadas, e as quais tendo sido 

muitas vezes ameaçadas pelos oficiais do recrutamento, não querem ficar no seu 

trabalho, nem dormir perto do lugar da sua ocupação. E, ao pedido dos mesmos 

senhores tomo a liberdade de participar a Vossa Excelência este fato, e de rogar a 

Sua Excelência se digne mandar tomar as providências que achar conveniente, para 

fazer descontinuar qualquer procura da parte dos sobreditos oficiais a respeito das 

mesmas pessoas, a fim de elas ficarem tranquilizadas e habilitadas para o 

cumprimento dos seus deveres na nossa Estrada de ferro. (lista anexa) Francisco 

Branco de Oliveira, Lourenço Delfino de Aguiar, João Alves, José Alves, Serafim 

Correia de Miranda, (...) José Branco, Manoel Lopes Ferreira Braga, Frederico 

Xaves, Frederico José da Silva, (...) Dias da Silva, José Benedicto Espirito Santo, 

Mariano Rodrigues de Oliveira, João Hemenegildo, Sabino Jorge Vieira.271 

Pelo relato do superintendente pode-se imaginar o medo e a apreensão vivenciada 

pelos operários brasileiros nos canteiros de obras da ferrovia em relação ao recrutamento 

forçado. O pavor desse grupo de 14 trabalhadores subalternos de caírem nas teias dos 

recrutadores não se limitava apenas ao momento em que estavam trabalhando na estrada, uma 

vez que além de que não queriam “ficar no seu trabalho”, também não queriam “dormir perto 

do lugar da sua ocupação”. Um claro indicativo de que nem mesmo na calada da noite os 

temíveis agentes do recrutamento davam tréguas a esses trabalhadores, que não tinham paz 

nem mesmo na hora do descanso e repouso. Como podiam dormir tranquilamente 

sobressaltados que eram com a possibilidade concreta de serem apanhados e enviados para os 

campos de batalha. Fosse acordado ou fosse dormindo esses sujeitos pareciam vivenciar um 

pesadelo sem fim.  

A resposta de Crispiniano Soares sobre a lista dos 14 indivíduos empregados nos 

trabalhos da construção da estrada de ferro que estavam sofrendo a ameaça de recrutamento 

pelos oficiais recrutadores, feita chegar ao presidente por Aubertin, para que providências 

fossem tomadas no sentido de que aqueles trabalhadores não continuassem sendo molestados 

e pudessem tranquilamente “ocupar-se nos seus serviços”, foi apontar as condições oitava e 

nona do decreto 1.759, que isentava os trabalhadores brasileiros da SPR do recrutamento e 

designação.272 Nesse sentido, a atitude do presidente da Província foi inócua e meramente 

protocolar, não tendo sido mencionada nenhuma medida prática que seria adotada no intuito 

                                                           
271 Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Ofícios Diversos, caixa 27, ordem 5604, 01/02/1865. APESP (grifos meus).  
272 Correspondência com Inspetores de Estrada (1861-1865), ordem E00642, 09/02/1865. APESP. 
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de coibir a ação dos recrutadores no perímetro da estrada de ferro, tendo em vista que o citado 

decreto não era observado, antes, sistematicamente descumprido, pela rede do recrutamento. 

Como indicou Marcelo Balaban, com a Guerra do Paraguai, na atividade do recrutamento o 

Estado se tornou refém dos interesses particulares de suas próprias autoridades e, dessa forma, 

não tinha condições objetivas de barrar a ação dos agentes recrutadores. Assim, os 

trabalhadores dos canteiros de obras da ferrovia estavam sob ameaça perene de serem 

apanhados a qualquer momento e a qualquer hora, dentro ou fora do limite da ferrovia.   

Se esse grupo de trabalhadores ou uma parte dele foi recrutado ou se prevaleceu 

apenas às ameaças, não pude saber. Ao menos um dentre eles, João Alves, não escapou de ser 

capturado. Podemos acompanhar pari passu o desenrolar do seu recrutamento.  

Num documento sem data, anexo a um ofício do superintendente da SPR, um ajudante 

de ordens do Governo informava ao presidente da Província “que não tendo o recruta João 

Alves provado isenção alguma, apenas disse que trabalhara há três anos com um sujeito que 

contratou serviços na Estrada de ferro, sem ter contrato de locação de serviço”, o que teria 

ocasionado uma ordem do presidente para “que assentasse praça o que efetivamente se 

verificou”.273 Por essa interpretação, poderia não ser necessário apenas que o nome do 

trabalhador constasse da relação semestral que deveria ser apresentado à presidência, teria que 

haver também um contrato de locação de serviço regulando a relação de trabalho, muito 

embora o decreto 1.759 não trouxesse nenhuma referência quanto a isso. O fato de estar 

trabalhando na estrada de ferro por três anos não foi levado em consideração. João Alves foi 

apreendido quando estava engajado com outros subempreiteiros na construção da ferrovia e a 

partir desse momento passou a ser tratado como recruta. 

O subempreiteiro para quem João Alves havia antes trabalhado se chamava José 

Cardozo da Silva, que atestou através de declaração escrita “que o Recruta João Alves 

trabalhou na minha Empreitada dois anos e meio e sempre foi Bom trabalhador e obediente; 

nunca foi Barulhento e por ser verdade de tudo isto faço esta declaração. Rio Grande 4 de 

Março de 1865”.274 A declaração do subempreiteiro apresentando seu ex-empregado, em letra 

maiúscula, como um “Bom trabalhador” e nunca “Barulhento”, ou seja, morigerado e ordeiro, 

na tentativa de auxiliar na sua liberação do recrutamento não teve o efeito desejado. Dois dias 

depois, em reposta a Aubertin, o subdelegado de São Bernardo, José Joaquim de Jesus fez 

                                                           
273 Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Ofícios Diversos, caixa 27, ordem 5604, s/d. APESP. 
274 Ibidem, 04/03/1865. APESP. 
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significar “que os presos daqui remetidos para o recrutamento, vão à disposição do Dr. Chefe 

de Polícia a quem compete apreciar as isenções dos mesmos, esta Subdelegacia fica sem 

alguma intervenção sob os mesmos”. Sendo assim, somente o chefe de polícia ou o presidente 

da Província podiam ordenar a soltura do agora recruta João Alves. O subdelegado de São 

Bernardo finalizava lamentando não poder ajudar o superintendente da companhia na 

dispensa do trabalhador: “aproveito para significar-lhe que sinto bastante não depender de 

mim, pois que muito prazer teria em poder servir-lhe”.275  

No dia seguinte a justificativa do subdelegado José Joaquim de Jesus sobre as razões 

de não poder interferir na dispensa do recrutamento de João Alves, Aubertin resolve oficiar 

novamente a João Crispiniano Soares, enviando em anexo a mencionada declaração do 

subempreiteiro José Cardozo da Silva, na tentativa de sensibilizar o presidente e conseguir a 

liberação do trabalhador: 

Incluso tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência certificado de serviço, para 

o espaço de dois anos e meio, na nossa Estrada do sujeito (...) João Alves – que foi 

preso como recruta. Cabe-me a honra de pedir a liberdade do mesmo: já escrevi ao 

Senhor subdelegado de São Bernardo, que me responde que muito prazer teria em 

fazer com que o homem saísse livre, se dependesse dele. Bem sei que fazendo esta 

representação a Vossa Excelência estou prejudicado pelo fato do sujeito não estar 

inscrito em uma lista regular, mas tomando em consideração a duração do serviço já 

feito ainda atrevo-me a esperar que Vossa Excelência se digne de condescender com 

o meu pedido.276 

Em razão do nome de João Alves não estar inscrito na “lista regular” dos trabalhadores 

brasileiros empregados no serviço de construção da ferrovia que deveria ser enviada ao 

Governo provincial, e apesar de não justificar a razão pela qual o subempreiteiro não seguiu 

esse procedimento essencial para comprovação da isenção desses trabalhadores, estando o 

mesmo desprotegido em caso de ser recrutado, como efetivamente aconteceu, o 

superintendente apelava para o presidente levar em consideração “a duração do serviço já 

feito”. Afinal, João Alves tinha efetividade no trabalho, como comprova o tempo de serviço 

prestado na estrada de ferro. Então, para demonstrar a regularidade de João Alves nos 

serviços da via férrea e reforçar o pedido de sua soltura junto ao presidente, Aubertin recorre 

ao antigo patrão do trabalhador, obtendo deste o “certificado de serviço” onde declarava que 

Alves havia trabalhado por dois anos e meio em sua empreitada.  

                                                           
275 Ibidem, 06/03/1865. APESP. 
276 Ibidem, 07/03/1865. APESP. 
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Após isso, imediatamente João Crispiniano Soares endereçou resposta ao 

superintendente da SPR quanto à solicitação de colocar João Alves em liberdade, desfazendo 

a sua prisão, quando “achava-se empregado nos serviços da estrada de ferro” e 

consequentemente cancelando o seu recrutamento. O presidente, chamando atenção 

novamente para o fato do trabalhador não ter contrato de locação de serviço com o 

subempreiteiro quando foi apreendido e de não ter conseguido provar qualquer isenção, 

mesmo com o fato demonstrado de que por três anos “trabalhava com um sujeito que 

contratou vários serviços na estrada de ferro”, resolveu determinar que o mesmo “assentasse 

praça, o que efetivamente se verificou”, para a maior desgraça daquele operário.277  

Todavia, como o último fio de esperança de João Alves não ser enviado para o conflito 

armado, Crispiniano Soares informou que poderia apresentar ao ministro dos Negócios da 

Guerra o pedido de sua liberação. Possivelmente, não teria chegado ao conhecimento do 

referido trabalhador que sua sorte poderia recair em mãos do ministro da Guerra. Mesmo que 

tivesse tomado conhecimento, talvez não se sentisse muito aminado com o fato. Não seria 

para menos, em meio às ordens apertadas, as diversas preocupações ocasionadas pela Guerra, 

à enxurrada de ofícios que mais do que provável, o Ministério da Guerra recebia de todas as 

províncias do Império solicitando a dispensa de homens recrutados ilegalmente ou não, será 

que João Alves teria o destino conspirando a seu favor fazendo seu ofício chegar à mesa do 

ministro.  

Zeferino José de Medeiros foi outro subempreiteiro com trabalhadores empregados 

nos canteiros de construção da SPR que em 1865, se encontrou em apuros com o 

recrutamento de seus operários. Nesse caso, uma turma de nove trabalhadores que foi 

recrutada por uma escolta encabeçada pelo subdelegado da Freguesia do Ó. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Correspondência com Inspetores de Estrada (1861-1865), ordem E00642, 08/03/1865. APESP. 
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Documento 8. Ofício da SPR sobre o recrutamento de trabalhadores, 11/09/1865. 

 
Estrada de Ferro São Paulo Companhia Limitada. São Paulo 11 de Setembro de 

1865. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor! Tenho a honra de apresentar a Vossa 

Excelência uma lista de pessoas empregadas na nossa Estrada de ferro pelo 

Zepherino José de Medeiros – e que foram presos pelo Senhor Subdelegado do 

distrito do Ó - achando-se eles, como me consta no quartel desta cidade. Estas 

pessoas cumpre-me o dever de pedir que Vossa Excelência se digne mandar pôr em 

liberdade, em virtude dos privilégios de nossa concessão – se a Vossa Excelência 

assim parece. Deus Guarde a Vossa Excelência. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 

Dr. João da Silva Carrão Digno Presidente desta Província. J. J. Aubertin 

Superintendente.278  

                                                           
278 Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Ofícios Diversos, caixa 27, ordem 5604, 11/09/1865. APESP. Em anexo: 

“Nota das pessoas a que se refere à carta junta: Jordão Antonio Pinheiro, Bonifacio Alves de Oliveira, Manoel 
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Diferentemente de João Alves, esse grupo de trabalhadores deveria está inscrito nas 

listas dos trabalhadores brasileiros a serviço da companhia, visto que o superintendente 

solicitou a João da Silva Carrão a libertação deles “em virtude dos privilégios de nossa 

concessão”. Porém, antes do ofício de Aubertin expedido para a presidência da Província, 

Zeferino José de Medeiros escreveu um verdadeiro libelo nas folhas do Diario de S. Paulo 

que foi publicado no dia da Independência do Brasil, sete de setembro de 1865, denunciando a 

violência do recrutamento perpetrada contra os seus trabalhadores. A data não poderia ter sido 

mais emblemática, no quadragésimo terceiro aniversário da independência do Império do 

Brasil o empreiteiro se dirigia abertamente ao público, informando do cerceamento da 

liberdade e da prisão de sua turma de trabalhadores empregados na estrada de ferro, pelas 

forças policiais/recrutadoras. Com o título do artigo “Escândalo policial” - que não deixava 

margem a dúvida e que deve ter atraído a atenção de muitos leitores – e se dirigindo aos 

redatores do jornal e pedindo permissão por vir “perturbar com minhas queixas as belas 

recordações da independência deste nobre Império”, lamentando “ser vítima de uma violência 

que, por certo há de incomodar aos homens de bem, e ao excelentíssimo Governo, que de 

certo não veio a São Paulo para mandar vexar os homens trabalhadores”, relatava que:  

O senhor subdelegado da freguesia de Nossa Senhora do Ó é elogiado no Correio 

Paulistano exatamente pela violação que acaba de praticar. Peço atenção do governo 

e da opinião pública que ainda não acabaram de matar. Marchavam nove camaradas 

meus anteontem para a Cachoeira, ponto da estrada de ferro, onde estão ocupados 

em trabalhos importantes, em que a província bastante se interessa. Estes meus 

camaradas iam por conta da empresa, em que eu trabalho há muito tempo [...] 

conduzindo todos os seus móveis e cargueiros de mantimentos. O senhor 

subdelegado, por motivos que declararei em tempo, mandou buscar, a toda a pressa 

uma escolta, e recrutou toda a comitiva que fazia conduzir para os trabalhos da 

Cachoeira, e os remeteu para o quartel desta cidade!... As cargas e todos os objetos 

dos trabalhadores meus camaradas ficaram ao desamparo nas Taipas, uma légua 

distante do povoado. Sei que é preciso se recrutar e muito; mas deve-se escolher; 

deve-se fazer o recrutamento com critério e prudência [...]. Mas, como é que se 

recruta viajantes, e viajantes trabalhadores ajustados com empresas que o governo 

auxilia, pela utilidade que dela virá? Foi um luxo de violência e protesto contra ele, 

e contra os enormes prejuízos que estão aparecendo. O senhor subdelegado de Nossa 

Senhora do Ó é homem político; por isso não pode recrutar os vadios que com ele 

votam em eleições [...]. Saiba-se que os meus nove camaradas não são daquela 

freguesia; são viajantes que vão trabalhar na Cachoeira. [...] Já reclamei perante o 

governo; espero que me faça justiça. Se venho a imprensa é só para mostrar ao 

público que o Correio Paulistano elogia o subdelegado de Nossa Senhora do Ó 

exatamente por uma violência, que lhe há de custar cara se houver aplicação de lei 

no país. Sou senhor redator. Seu venerador criado Zeferino José de Medeiros.279   

                                                                                                                                                                                     
Theodorico, João Rodrigues de Amorim, Joaquim Cardozo, Jose Martins, Benedicto Rodrigues ou Antonio do 

Prado, Jose Antonio dos Santos, Pedro Leite”.  
279 Diario de S. Paulo, 07/09/1865, p. 2, 3. HDBN (grifos meus). 
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Imagem 20. Subida de Taipas. 

 

Fonte: Museu Paulista da USP, apud: BARBOSA e MEDEIROS, p. 151.  

Na imagem 20, a subida de Taipas, região onde a turma de nove trabalhadores do 

subempreiteiro Zeferino José de Medeiros foi cercada e recrutada pela escolta do subdelegado 

da Freguesia do Ó, quando se deslocava para região do túnel da Cachoeira, distante cerca de 

25 km desse ponto da linha.   

Se o subempreiteiro se apresentava como “vítima de uma violência” perpetrada pelo 

subdelegado da Freguesia do Ó e sua escolta, o que dizer então de sua turma de nove 

camaradas que marchava para a região da Cachoeira.  A preocupação de Zeferino José de 

Medeiros não era apenas com o recrutamento de seus trabalhadores, era também com “os 

enormes prejuízos que estão aparecendo”. Além do “luxo de violência” perpetrado contra os 

trabalhadores, os mesmos foram vilipendiados e submetidos a uma situação vexatória e 

humilhante, sendo capturados no momento em que se deslocavam de um ponto a outro da 

ferrovia para dar prosseguimento a seus trabalhos, “conduzindo todos os seus móveis e 

cargueiros de mantimentos” que acabaram por ficar “ao desamparo nas Taipas”.  

Pela própria essência do trabalho de construção de uma estrada de ferro, os 

trabalhadores envolvidos nesse empreendimento eram obrigados a frequentes deslocamentos, 

conforme o andamento das obras assim exigisse ou conforme os subempreiteiros 

arrematassem serviços em outros trechos da linha. Pois, diante do caso em tela, nem mesmo 

durante períodos de deslocamentos em que uma turma em “comitiva marchava de mudança” 
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de um local de trabalho para outro dentro do perímetro da ferrovia, os trabalhadores 

brasileiros estavam ilesos de serem apanhados pela onipresente rede do recrutamento. Se 

movimentando de acordo com o que as circunstâncias permitiam esses operários itinerantes, 

que viviam temporariamente estacionados próximos aos locais das obras, traziam a reboque 

em carroças toda sorte de apetrechos, utensílios, ferramentas, viveres etc, que lhes pertenciam 

e que num momento de cerco por parte de agentes recrutadores, acabavam abandonando seus 

pertences e alimentos no meio do caminho. Pegos de surpresa em momentos como esses 

teriam maior dificuldade de empreender uma fuga.  Ainda mais quando a autoridade policial 

agia com extrema destreza, como o subdelegado da Freguesia do Ó que “mandou buscar, a 

toda a pressa uma escolta, e recrutou toda a comitiva”. Motivo mais do que suficiente para 

causar toda a revolta e indignação do subempreiteiro contra o procedimento do subdelegado, 

que era descrito como um “homem político” que recrutaria muitos indivíduos, mas que 

pouparia a sua clientela eleitoral.  

O subempreiteiro demonstrava incredulidade com o fato de que até viajantes podiam 

ser recrutados e mais ainda quando esses viajantes eram trabalhadores comprometidos com 

um empreendimento de utilidade pública que recebia apoio do Estado imperial, como era o 

caso clássico das ferrovias. Prejudicado em seus próprios interesses, Zeferino José de 

Medeiros não podia perceber o choque de interesses em jogo. Apesar do auxílio que o 

Governo provincial tinha que oferecer à empresa ferroviária, no que tange a atuação dos 

agentes recrutadores, a ação do mesmo Governo era limitada e vários trabalhadores que 

possuíam isenções, assim como os da SPR, foram apanhados pela caçada humana. 

A denúncia feita através do jornal pelo subempreiteiro contra o recrutamento de seus 

trabalhadores nacionais empregados nos serviços de construção da estrada de ferro parece ter 

sido caso ímpar. Mas isso está longe de ser um indicativo de que outros indivíduos com 

empreitadas ajustadas na estrada de ferro não tenham passado por problemas semelhantes, 

com trabalhadores seus sendo recrutados. Seria mais razoável pensar que nem todos os 

indivíduos com empreitadas nos canteiros de obras da ferrovia que tiveram empregados 

recrutados a fórceps, demonstraram a mesma coragem de Zeferino José de Medeiros, ao ser 

expor publicamente no Diario de S. Paulo, relatando a violência e ilegalidade a que foram 

submetidos seus operários. Vale lembrar que as denúncias na imprensa da Capital 

relacionadas os abusos do recrutamento praticados contras os cidadãos, feitas por terceiros, 

nunca trazia o nome do denunciante.  
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O que deve ter ocorrido após a narrativa do empreiteiro chegar ao público no dia da 

Independência foi um silêncio sepulcral por parte do Governo e das autoridades policiais, 

tendo em vista que nenhuma réplica foi divulgada no Diario de S. Paulo ou mesmo no seu 

concorrente Correio Paulistano. Nem mesmo a direção deste último jornal publicou qualquer 

nota se defendendo da acusação do subempreiteiro, que justificou que havia escrito no Diario 

apenas para demonstrar ao público que o Correio teria elogiado o proceder violente do 

subdelegado da Freguesia Ó contra a sua turma de trabalhadores. Defesa que seria esperada de 

um veículo de imprensa, que mesmo com sua relação umbilical com o Governo provincial, 

também veiculava rotineiramente “as bárbaras cenas” do recrutamento ocorridas na Capital e 

em outras partes da Província.  

O apontado elogio que o Correio Paulistano teria feito ao subdelegado da Freguesia 

do Ó foi em razão do jornal ter noticiado a diligência ocorrida entre os dias 4 e 5 de setembro 

por aquela autoridade com uma escolta de 30 praças, que tinha como objetivo recrutar homens 

naquela freguesia: 

Diligência – A requisição do subdelegado da freguesia do Ó, expediu anteontem, 

pelas 6 horas da tarde, o senhor ajudante de ordens de sua excelência uma escolta de 

30 praças ao mando do senhor tenente Floriano, a fim de naquela freguesia, proceder 

ao recrutamento. Regressou ontem a escolta, pelas três da tarde, conduzindo 13 

recrutas todos moços e sadios, nos informa testemunha ocular, que bem poucas 

turmas tem chegado compostas de indivíduos tão próprios para o serviço das 

armas.280 

Dentre os 13 recrutados “moços e sadios” perfeitamente “próprios para o serviço das 

armas”, além dos 9 trabalhadores empregados na estrada de ferro estavam outros 4 indivíduos 

que igualmente foram capturados, pela nada desprezível, escolta formado pelos 30 praças, 

requisitada pelo subdelegado e despachada pelo ajudante de ordens da presidência da 

Província. Por essa breve nota do Correio Paulistano fica evidenciado como a rede do 

recrutamento era eficiente quando o negócio era promover as caçadas humanas. Após o 

ajudante de ordens expedir às seis horas da noite do dia quatro a escolta, a mesma retornou às 

três da tarde do dia seguinte com os 13 sujeitos recrutados. Quando a causa era recrutar braços 

para a Guerra a problemática burocracia do Estado imperial não parecia ser um empecilho. 

Zeferino José de Medeiros sentiu isso ao ver seus trabalhadores capturados. 

Após ter sido informado pelo engenheiro fiscal da estrada de ferro, por ofício de 

07/09/1865, “da desastrosa ocorrência, que no dia anterior se deu na mesma estrada, e das 

                                                           
280 Correio Paulistano, 06/09/1865, p. 2. HDBN. 
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causas que a motivaram”,281 o presidente da Província, em expediente de 9 de setembro, 

ordenou “ao chefe de polícia que tomasse providências sobre a matéria do engenheiro fiscal 

da estrada de ferro”.282 Se as ordens transmitidas ao chefe de polícia e provavelmente 

repassadas aos seus subalternos foram cumpridas, tendo sido dispensados os trabalhadores 

recrutados, não consegui apurar. O que posso indicar é que a caçada de homens continuou sua 

faina implacável no leito ferroviário e as autoridades da Freguesia do Ó deviam estar entre as 

mais atuantes nessa prática de recrutar trabalhadores da ferrovia: “Da freguesia do Ó nos 

comunicam o seguinte: ‘Ontem, no Pirituba, uma força de 30 homens cercou a casa 

pertencente à companhia da estrada de ferro, e aí prenderam para recrutas três empregados da 

mesma estrada’”.283 O modus operandi era o mesmo, a mesma força de trinta homens para 

recrutar ilegalmente trabalhadores na estrada de ferro. A diferença nesse caso é que os 

operários não foram recrutados enquanto se deslocavam de um canto a outro da linha, mas 

sim dentro das dependências da própria companhia, onde nem mesmo na “jurisdição” da 

empresa os empregados pareciam muito seguros. 

Imagem 21. Mapa das Regiões Norte – Noroeste da cidade de São Paulo. 

 

Fonte: http://www.zonanortesp.com.br/mapa-da-zona-norte-de-sao-paulo/. Acesso: 26/11/2016. 

                                                           
281 Ibidem, 12/09/1865, p. 1. HDBN. 
282 Diario de S. Paulo, 12/09/1865, p. 1. HDBN.  
283 Ibidem, 02/10/1867, p. 2. HDBN.  

http://www.zonanortesp.com.br/mapa-da-zona-norte-de-sao-paulo/


171 
 

 
 

A atual região Noroeste da capital paulista é subdividida pelos distritos da Freguesia 

do Ó, Pirituba e Perus.284 Essa região que era cortada pela linha da SPR (conforme indicado 

na imagem 21), foi palco de atuação da rede de recrutamento que tinha como base a 

subdelegacia da Freguesia do Ó. Por ser uma região que era cortada pelos trilhos da estrada de 

ferro, os agentes do recrutamento não encontravam dificuldade em recrutar naquelas paragens 

os trabalhadores brasileiros, num primeiro momento, da construção, e depois da operação da 

ferrovia.  Essa nova ocorrência de recrutamento forçado contra trabalhadores nacionais da 

SPR, desta feita já em operação, praticada novamente pelas autoridades policiais da Freguesia 

do Ó, novamente teve sua narrativa publicada no Diario de S. Paulo. Desta vez a denúncia foi 

feita por um trabalhador, que por razões obvias, já que indicou um procedimento no mínimo 

suspeito, do superintendente Aubertin nos acontecimentos que se seguiram, se identificou 

apenas como “um empregado”: 

Os empregados da estrada de ferro recrutados no interior da própria casa da 

companhia pelas autoridades da freguesia do Ó, apresentaram ao governo os 

documentos assinados pelo senhor Aubertin com os quais provavam uma isenção 

legal e não foram atendidos. O senhor Aubertin foi ao palácio, pediu ao ex-

presidente que os mandasse soltar e nada conseguiu. Entretanto, segundo uma 

declaração oficial, o senhor Aubertin, depois da conferência que tivera com sua 

excelência, saíra do palácio muito satisfeito de sua vida! Os infelizes empregados, 

alguns dos quais maiores de 40 anos, partiram para o exército, sofreram uma grande 

violência, e o superintendente da companhia ficou muito satisfeito! Hoje o senhor 

Aubertin reveste-se de nova energia, abandona a sua satisfação e telegrama as 

autoridades policiais de Santos – proibiu-lhes de recrutar na serra! Comparem os 

leitores o procedimento do senhor Aubertin num e noutro caso e tirem as 

consequências. Um empregado.285 

Essa denúncia feita por um trabalhador anônimo dá margem a várias interpretações. O 

fato dos trabalhadores terem apresentado os documentos que comprovavam suas isenções, e 

mesmo assim, não terem seus direitos assegurados, tendo o recrutamento para o Exército sido 

mantido, não seria algo incomum. O fato por sim só dos agentes entrarem no “interior da 

                                                           
284 Sobre Perus: “Bairro mais setentrional de São Paulo (a despeito de dificilmente ser visto como integrante da 

Zona Norte da Capital), situado na região do Vale do Rio Juquery e da Serra da Cantareira, Perus é um núcleo 

urbano isolado do restante da cidade por um cinturão verde cada vez mais tênue. [...] No ano de1867, junto com 

o restante da São Paulo Railway, foi inaugurada a Estação de Perus, dando início a um processo de urbanização 

do Vale cujos grandes marcos foram a Companhia Melhoramentos de São Paulo (1890), o Hospital Psiquiátrico 

do Juquery e sua Fazenda (1898), a Estrada de Ferro Perus-Pirapora (EFPP, 1910) e a Companhia Brasileira de 

Cimento Portland (1926). Também digna de menção é a Fábrica de Pólvora erguida a uns duzentos metros da 

Estação de Perus, da qual restam alicerces [...] O acesso ferroviário trouxe a vinda de novos proprietários para 

Perus, nomes que, em sua maioria, estão estampados nas placas de ruas e avenidas do bairro. [...] Em 21 de 

setembro de 1934 Perus foi elevado a Distrito, data reconhecida pela Câmara Municipal de São Paulo como 

fundação do bairro”. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_m_z/padrejo

sedeanchieta/index.php?p=5572. Acesso em: 26/11/2016. 
285 Diario de S. Paulo, 18/10/1867, p. 2. HDBN. (grifos originais). 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_m_z/padrejosedeanchieta/index.php?p=5572
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_m_z/padrejosedeanchieta/index.php?p=5572
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própria casa da companhia” em Pirituba para capturar os operários demonstra a falta de 

apreço da rede do recrutamento, que tinha o presidente da Província no topo e as praças rasas 

na base, por aqueles trabalhadores da ferrovia, quando os três brasileiros foram presos pelos 

“30 do Ó”. Quando o autor do texto diz que o superintendente foi ao palácio do Governo 

solicitar ao “ex-presidente” a soltura dos trabalhadores, ser dar “nome aos bois” fazia 

referência ao tantas vezes criticado pela imprensa por seu procedimento na questão do 

recrutamento, José Tavares Bastos. A gestão de Tavares Bastos, iniciada em novembro de 

1866, se encerrou em 12 de outubro de 1867,286 ou seja, dentro da fase da Guerra do Paraguai 

que mais pedia soldados, quando o Brasil havia passado à ofensiva no conflito. A invasão da 

casa pertencente à companhia férrea para recrutar operários ocorreu no dia primeiro de 

outubro de 1867. Destarte, não seria no fim da administração de Tavares Bastos que a caçada 

humana seria arrefecida, não seria no apagar das luxes que ele se sentiria tocado por 

apreciações de justiça no que tangia ao recrutamento militar. 

O fato novo na denúncia do empregado era a alegada conivência do superintendente 

da SPR com o recrutamento dos trabalhadores, que de acordo uma fonte oficial, após 

confabular com o presidente “saíra do palácio muito satisfeito de sua vida”, enquanto os 

empregados vitimados por àquela violência foram involuntariamente, cerrar fileiras no 

Exército. Entretanto, quando os operários empregados na Serra apareciam sob ameaça dos 

agentes recrutadores, a atitude de Aubertin teria rapidamente mudado. Deixando de lado sua 

alegada satisfação entra em contato com as autoridades de Santos para impedir o recrutamento 

naquela região. A sugestão do autor do texto para que os leitores do jornal cotejassem o 

procedimento do superintendente nos dois casos e retirassem suas próprias conclusões, talvez 

fosse difícil de ser estabelecida pelos contemporâneos.  

Muito provavelmente, os trabalhadores recrutados dentro das dependências da 

companhia eram empregados na repartição do Engenheiro, a mão de obra mais descartável e 

certamente, menos remunerada da ferrovia e entre as repartições da empresa, a mais suscetível 

à ação dos recrutadores. Eles deviam se encontrar nas casas reservadas as turmas dos feitores 

responsáveis pela manutenção da linha. O recrutamento não ocorreu na área central da 

Capital, Santa Ifigênia/Luz, onde se localizavam a estação, oficinas e armazéns da SPR. A 

captura teve lugar a aproximadamente 20 km desse ponto, em Pirituba. E a própria 

                                                           
286 EGAS. Eugenio. Galeria dos Presidentes de S. Paulo, Período Monarchico, 1822-1889. V. 1. São Paulo: 

Publicação Oficial do Estado de São Paulo. 1926. 
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aquiescência do superintendente após a “conferência que tivera com sua excelência” em 

relação ao recrutamento dos operários e sua mudança de postura quando se tratou dos 

trabalhadores da Serra, também pode indicar que àqueles faziam parte das turmas da 

conservação da via permanente. Para a companhia inglesa a força de trabalho da repartição do 

Engenheiro, formada principalmente, por trabalhadores braçais, não tinha a mesma 

importância para a operacionalidade/lucratividade da ferrovia em comparação com a força de 

trabalho da Tração e do Tráfego. Daí as atitudes opostas do superintendente da SPR com a 

caçada humana praticada contra os trabalhadores da empresa. 

Ademais, contribuir com o Governo imperial no esforço de guerra era algo que a SPR, 

mesmo antes da estrada de ferro entrar definitivamente em operação, já praticava, conforme 

se depreende em ofício de Aubertin para Tavares Bastos: “Tenho, também, a honra de 

participar a Vossa Senhoria que nesse dia, um trem para conduzir 150 praças, estará pronto 

para partir, a 7 horas e meia da manhã”.287 A contribuição não se dava apenas na condução 

gratuita das forças militares, podia ser também de forma mais fútil, indireta, como em outro 

ofício de Aubertin, desta feita para Saldanha Marinho: “Tenho a honra de incluir a Vossa 

Excelência uma Lista dos Brasileiros, empregados na Estrada de Ferro, que foram despedidos 

durante o corrente mês, e a respeito dos quais, por conseguinte, a Companhia cessa de pedir 

isenção do recrutamento”.288 Trabalhadores, obviamente, da repartição do Engenheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
287 Ofícios Diversos, Remetente: J. J. Aubertin, 28/01/1867. APESP-RD. 
288 Ibidem, Estrada de Ferro, 31/10/1867. APESP-RD. 
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Documento 9. Brasileiros despedidos da Repartição do Engenheiro, 10/1867. 

 

A lista dos brasileiros despedidos da repartição do Engenheiro em outubro de 1867 era 

composta por 90 trabalhadores dos quais, 79 eram solteiros e apenas 11 casados. Dos 79 

solteiros, 16 estavam na faixa etária dos 13 aos 17 anos (2 com 13, 5 com 15, 6 com 16 e 3 

com 17); e 5 com mais de 35 anos de idade (37, 39, 40, 41 e 50). Quer dizer, dos 90 

empregados despedidos, ao menos 58, a partir desse momento, para o deleite dos agentes do 

recrutamento, passavam a ser legalmente homens recrutáveis. Pelo decreto 1.759, a SPR não 

tinha obrigação legal de emitir esse tipo de lista, entrementes, ao divulgá-la o superintendente 

estava contribuindo com a causa do Governo de Sua Majestade. 
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4. Trabalho e Conflito na Construção da SPR  

 

Cenas de conflitos luso-brasileiros: 

Boatos sinistros sobre grandes conflitos entre trabalhadores da estrada de ferro no 

distrito de Jundiaí, que nestes dias se espalharam por esta cidade, infelizmente se 

verificaram. Uma carta escrita em Jundiaí, no dia 16 do corrente, por pessoa 

fidedigna e bem informada relata o fato pela maneira seguinte: No dia 11 do 

corrente à tarde, no ponto da estrada de ferro conhecido pelo nome de Túnel (da 

Cachoeira), dois irmãos Brasileiros e trabalhadores da mesma estrada, um de nome 

Tristão de tal (Tristão da Cunha Cavalheiro Sobrinho) e outro conhecido por Mimi 

(J. da Cunha Cavalheiro), dirigiam-se a cavalo por um caminho chamado Mai-Rosa, 

quando de improviso foram cercados por alguns 30 a 40 trabalhadores portugueses, 

todos armados de pistolas, revólveres e cacetes, com o fim de surrarem a Tristão por 

causa de rixas entre este e um do grupo, em consequências, como dizem, de intrigas 

amorosas. Cercados que fossem os dois Brasileiros dos quais um estava armado de 

garrucha e o outro de faca, começou então luta infernal. Os dois irmãos fechados em 

uma roda de cacetes e outras armas tinham diante de si a morte! Mas valentes como 

tigres e resolvidos a morrer depois de se saciarem com o sangue de seus inimigos. 

Tristão, ao primeiro encontro tendo-lhe o seu inimigo capital desfechado cacetada, 

com a rapidez de um raio o lançou por terra com uma horrível facada no peito do 

lado direito a qual alcançou o coração! Enquanto os tiros que Mimi disparava contra 

os agressores secundavam o irmão no seu manejo terrível de faca, com que matou 

mais dois, dos quais um chamado Bento, que era tido por grande valentão e chefe do 

grupo. A feroz coragem de Tristão, apunhalando por todos os lados, e a prontidão do 

fogo que o irmão de um lugar do mato que o abrigava, não cessava de fazer sobre o 

grupo, fizeram patetear os portugueses que por fim espavoridos fugiram desses dois 

homens que com tão inaudita impavidez sustentaram um combate tão desigual. [...] a 

cada momento devemos esperar a reprodução de semelhantes cenas! Porque a força 

pública é uma nulidade neste lugar onde hoje se acha acumulado uma imensidade de 

homens das mais heterogêneas condições, em que grande parte, desordeiros e 

ébrios.289   

Esse terrível entrevero entre trabalhadores brasileiros e portugueses da construção da 

estrada de ferro, supostamente ocorrido em razão de “intrigas amorosas” que teve lugar na 

região das obras do túnel da Cachoeira em janeiro de 1863, noticiado pela Revista 

Commercial de Santos, também foi veiculado na Capital pelo Correio Paulistano. De acordo 

com o periódico paulistano, também informado por alguém que escrevia de Jundiaí “no lugar 

denominado Barbado distante desta vila três a quatro léguas na proximidade do túnel” quando 

“dois Brasileiros, que seguiam viagem” foram “acometidos por mais de trinta portugueses 

que se achavam de emboscada”. O texto do Correio acrescenta outra informação a respeito da 

“carniceria”, a de que “os cadáveres não foram enterrados em lugar sagrado porque o estado 

                                                           
289 Revista Commercial, 20/01/1863, p. 3. HRMR (grifos meus). 
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de putrefação em que se achavam impossibilitava a condução à Vila”.290 Outros dois 

portugueses, João Rodrigues da Silva e José Vianna sofreram ferimentos. 

Embora, a primeira vista, não se tratasse de conflito trabalhista, a briga entre os dois 

irmãos brasileiros e o grupo de portugueses foi incluída no mapa de acidentes da estrada de 

ferro incluso no relatório do engenheiro fiscal de 1863. Dessa forma, constou nas estatísticas 

criminais da Província elaborada pela Secretaria de Polícia, em documento que acompanhava 

o relatório de 1864 do presidente Vicente Pires da Motta. No documento da autoridade 

policial era indicado “que o número de crimes, em relação ao crescimento da população, e 

esta, comparada com a de outras Províncias, não é assustador”. Principalmente, na 

asseveração da Secretaria de Polícia, quando se levava em conta que “o crescimento da 

população provém, em grande parte, da residência passageira de avultado número de 

trabalhadores da estrada de ferro, homens grosseiros, que influíram diretamente para o 

aumento da estatística”. Com relação aos brasileiros envolvidos na briga com o grupo de 

portugueses, acabaram sendo “processados e pronunciados os dois irmãos Cavalheiros, foram 

submetidos a julgamento do tribunal do júri de Jundiaí, que os absolveu unanimemente, por se 

ter cabalmente provado, que haviam praticado o delito em ato de legítima defesa”. Por fim, o 

relatório concluía que “esta lamentável ocorrência, devida a imprudência e irreflexão dos 

cometedores, tem sido causa de muitos outros fatos, mais ou menos graves, entre os operários 

portugueses e nacionais, que por vezes vão perturbado a tranquilidade pública”.291  

A menção a outras ocorrências “mais ou menos graves” entre os operários brasileiros e 

portugueses, deixa no ar a questão se o antilusitanismo era um componente a mais nas 

relações sociais e de trabalho presentes nos canteiros da construção da ferrovia. Gladys 

Sabino Ribeiro em artigo que aborda conflitos entre “portugueses” e “homens de cor” na 

Corte no Primeiro Reinado, aponta que a partir de 1831, teve início uma tentativa de 

observação mais rigorosa da Constituição e de “mapear, com precisão, quem eram os 

portugueses que não eram cidadãos brasileiros – sendo a palavra ‘portugueses’ escrita com 

letra minúscula e ‘Brasileiros’, com maiúscula”.292 Essa tentativa de desvalorização do 

                                                           
290 Correio Paulistano, 22/01/1863, p. 2. HDBN (grifos meus). 
291 Documento que acompanha o Relatorio do Illmo Exmo Sr Conselheiro Dr Vicente Pires da Motta 

apresentado a Assembléa Legislativa Provincial na sessão do anno de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. 

A. Marques. 1864, p. 1, 3. CRL. 
292 RIBEIRO. Gladys Sabina. Metáforas e ações na longa luta pela liberdade: conflitos entre “portugueses” e 

“homens de cor”, Corte do Rio de Janeiro, 1827-1834. Tempo, Rio de Janeiro, n. 10, 2000, p. 97-117. 

Disponível em: http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg10-6.pdf. acesso em 06/05/2016. Acesso: 

04/05/2016. 
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elemento português foi canalizada pela imprensa e perpassou todo o Oitocentos.293 Nas 

narrativas publicadas no Correio Paulistano e na Revista Commercial sobre os distúrbios nas 

proximidades do túnel da Cachoeira, os dois grupos nacionais de trabalhadores também foram 

escritos dessa maneira, os “Brasileiros” em maiúsculo e os “portugueses” em minúsculo.  

Vários atritos se desenvolveram entre esses dois grupos nacionais que formavam a 

maioria dos empregados nos trabalhos de construção da ferrovia. E várias expressões de 

antilusitanismo foram demonstradas pela imprensa e pelas autoridades da Província, conforme 

veremos no próximo subtítulo deste capítulo. Embora os conflitos entre nativos e lusos 

fossem os preponderantes, não foram os únicos. Trabalhadores de outras origens, 

empreiteiros, subempreiteiros, engenheiros e forças policiais, por motivos variados, também 

estiveram encerrados em desentendimentos no perímetro da estrada de ferro ou mesmo fora 

dele. Os conflitos diziam respeito, então, as relações de trabalho e outras relações inseridas na 

trama social.  

Tratando da questão do trabalhador negro nas últimas décadas do século XIX, na 

cidade de São Paulo, Ramatis Jacino salientou que o trabalho “era um dos aspectos da vida na 

cidade que mais preocupações causava às autoridades” e que o número crescente de nacionais 

brancos pobres, imigrantes e ex-escravos em busca da sobrevivência “contribuía para uma 

tensão permanente”.294 Essas preocupações relacionadas ao trabalho causadas às autoridades, 

não só na Capital com em outros pontos da Província, começou a tomar vulto decisivo com o 

início das obras de construção da SPR, com sua massa variegada de trabalhadores subalternos 

nacionais e imigrantes, livres e escravos, negros e brancos. Nas palavras do presidente Pires 

da Motta, ali se achavam “aglomerados centenas de jornaleiros de diferentes nacionalidades, e 

pela maior parte pertencente às ínfimas classes da sociedade”.295 Já para Homem de Mello 

                                                           
293 Conforme Maria Odila Dias, sobre a questão envolvendo brasileiros e portugueses: “Não se tratava de um 

mero preconceito chauvinista relacionado com a separação da metrópole; era um conflito interno inerente à 

sociedade colonial e que mesmo o Império não superaria. A lusofobia transparece continuamente nos desabafos 

da imprensa através de todo o século XIX [...]”. DIAS. Maria Odila L. da Silva. A Interiorização da Metrópole e 

Outros Estudos. São Paulo: Alameda. 2005, p. 31.    
294 JACINO. Ramatis. O Branqueamento do Trabalho. São Paulo: Nefertiti. 2008, p. 73. 
295 Relatorio que abrio a Assembléa Legislativa Provincial de S. Paulo em 3 de Fevereiro de 1864 apresentado 

pelo Illmo Exmo Sr conselheiro Vicente Pires da Motta presidente da mesma Provincia. São Paulo: Typ. 

Imparcial de J. R. A. Marques. 1864, p. 4. CRL. 



178 
 

 
 

essa “aglomeração dos trabalhadores da linha férrea” era composta por indivíduos “sempre 

propensos a perpetração de delitos e a perturbação da tranquilidade pública”.296  

Como destacou Thiago Moratelli, durante a construção da estrada de ferro Noroeste do 

Brasil (1905-1914), as elites políticas mato-grossenses associavam o aumento do índice de 

criminalidade no estado de Mato Grosso aos trabalhadores dos canteiros de obras da 

Noroeste. Assim, observa o autor “até parece que matar ou roubar alguém eram atividades tão 

simples como assentar trilhos, trocar dormentes ou tomar banho”. A prática delituosa era vista 

como “algo inerente à personalidade” dos operários da construção daquela ferrovia.297 Depois 

de quase meio século entre a implantação da SPR e da Noroeste, com mudança de regime 

político, o pensamento das elites dirigentes brasileiras sobre os trabalhadores da construção 

das estradas de ferro parecia congelado no tempo e no espaço.   

A visão preconceituosa, forte indicativo da apreensão e receio com a multidão de 

trabalhadores da implantação da via férrea inglesa em São Paulo, não era restrita apenas as 

autoridades políticas e policiais. Em 1862, após noticiar um conflito entre operários 

portugueses da estrada de ferro, o Correio Paulistano indagava: “Quererá o governo geral que 

o povo se arme que corra a repetidos combates para segurar suas vidas”, quando, para o 

periódico, se sabia o que ocorria no Brasil e em outros países “por ocasião do preparo das vias 

férreas; as aglomerações de homens de todas as classes, de refugiados, de escravos fugidos, 

entre nós são um perigo eminente”.298  

Eram principalmente nos dias de folgas dos trabalhos na construção da ferrovia, nos 

domingos e dias santos do calendário católico, que as aglomerações de trabalhadores traziam 

maiores preocupações aos centros urbanos perpassados pelos canteiros de obras da via 

permanente.299 Comprovação disso é a correspondência emitida pelo Governo provincial em 

16/09/1862, ao delegado de Santos, com base nas informações do engenheiro fiscal da estrada 

                                                           
296 Relatorio com que o Illmo. e Exmo. Sr. Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello entregou a 

presidencia da Provincia de S. Paulo ao Illmo e Exmo Sr Cel. Joaquim Floriano de Toledo 5ª Vice-presidente da 

mesma Provincia no dia 24 de Outubro de 1864. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. A. Marques. 1864, p. 9, 10. 

CRL.   
297 MORATELLI, op. cit., p. 176.  
298 Correio Paulistano, 08/10/1862, p. 1. HDBN (grifos meus). 
299 A via permanente é o conjunto “que abrange a linha férrea, os edifícios e a linha telegráfica”. PICANÇO. 

Francisco. Diccionario de estradas de ferro, sciencias e artes accessorias. V. II, p. 327, apud: ESPIG. Márcia 

Janete. A Construção da Linha Sul da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande (1908-1910): mão de obra e 

migrações. Varia História. Belo Horizonte,  v. 28, n. 48, jul dez 2012, p. 849-869. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-877520120002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 

23/07/2016.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-877520120002&lng=pt&nrm=iso
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de ferro em relatório de 27 de julho do corrente ano, na qual observava “que nos Domingos e 

dias santificados, a pretexto de caçadas, é permitido aos operários e trabalhadores da estrada 

não só na serra, como em outros pontos o uso de armas de fogo, podendo disto se originar 

graves e lamentáveis conflitos”. Talvez nas caçadas residissem uma das poucas possibilidades 

de consumo de carne entre os operários da estrada de ferro. Com o intuito de “cessar este 

abuso” do uso de armas, o presidente transmitiu ordens no sentido de “policiar a estrada a fim 

de cessarem os malefícios”, e para isso, era preciso estacionar apenas “três ou quatro praças 

do destacamento dessa cidade no Cubatão ou no ponto em que for mais conveniente para 

fazer à necessária inspeção”.300  

O engenheiro fiscal Wallace da Gama Cochrane abordando a “anarquia” que reinava 

entre os trabalhadores da estrada de ferro “reunidos em número considerável homens de todas 

as nações”, alegava que ocorriam entre eles “quase diariamente ferimentos, mortes e crimes 

de toda a espécie”. O engenheiro fiscal se lamentava do fato que “cada um dentre esses 

homens tem a disposição um revólver, uma espingarda ou pelo menos uma faca, e desse 

abuso nascem necessariamente estes tristes acontecimentos”.301       

Após sérios conflitos ocorridos entre operários brasileiros, portugueses e espanhóis em 

1863, na região das obras do túnel da Cachoeira, o superintendente Aubertin, aparentando 

indignação, fez uma descrição, até psicológica, sobre o uso de armas por parte dos 

trabalhadores da construção da via férrea:  

Outro ponto importante [...] é o pernicioso costume, quase universal, de andar com 

armas. Desta maneira as armas mais nocivas são as que se acham mais a mão de 

qualquer indivíduo desordeiro, e uma desavença ordinária, as mais das vezes, 

significa sangue e morte. Até homens pacíficos aparecem no seu serviço diário 

armados de faca e pistola, como se a todo momento estivessem receando serem 

acometidos. Sua imaginação está continuadamente animada por ideias de violência e 

morte; e, para assim dizer, eles parecem viver sob uma impressão constante da 

presença dos assassinos. Por que há de ver-se tal coisa em um país civilizado? Por 

que há de isto acontecer no Brasil, cujas leis, bem sei, proíbem o porte de armas 

perigosas? [...].302   

Esse procedimento corriqueiro do uso de armas por parte dos trabalhadores, ainda de 

acordo com o escrito do superintendente, não seria prática comum entre os ingleses 

empregados na estrada de ferro, visto que supostamente era “um costume nunca visto entre 

eles”. Conquanto, reconhecia que “nossos próprios trabalhadores ingleses” se viram 

                                                           
300 Correspondência com Delegados – Subdelegados (1862-1865), ordem E00496, 16/09/1862. APESP. 
301 Ofícios Diversos, Fiscal, 29/07/1863. APESP-RD. 
302 Ibidem, Estrada de Ferro, 12/11/1863. APESP-RD. 
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“obrigados por este mau costume a violar seus hábitos a ponto de se armarem também, a fim 

de poderem lutar com outros no caso de necessidade”. Há outros relatos a indicar que os 

conterrâneos de John James Aubertin não eram tão pacíficos como ele, ingênua ou 

propositadamente, fez supor, apontando que portavam armas apenas para autodefesa. Um 

desses relatos veio através de um assistente do Correio Paulistano, que informou em 

dezembro de 1862: 

Anteontem, perto das 11 horas da noite houve grande desordem em Santa Ifigênia, 

na Rua Alegre. Um assistente assim nos conta o fato: Alguns ingleses empregados 

na estrada de ferro estavam reunidos em um armazém, fazendo algazarra, e muito 

ébrios. Passando por aí um preto (africano livre), o esbordoaram muito, e 

começaram a reunir companheiros, que habitam os ranchos, juntos a chácara do 

senhor Sharp, dando tiros com armas de fogo. O senhor dr. subdelegado da freguesia 

compareceu logo, acompanhado de alguns paisanos, que se ofereceram para auxiliá-

lo, enquanto se dava parte do que estava ocorrendo ao senhor dr. delegado de 

polícia. Indo-se em procura dos desordeiros foram logo encontrados pelo dr. 

subdelegado; tinham ido armar-se e vinham em direção a cidade. Sendo dada a voz 

de prisão, resistiram; um deles arrancando uma grande faca, feriu no estômago, um 

escravo (Venancio) do sr. Leite Lobo. Efetuou-se a prisão de dois, tendo aparecido o 

sr. delegado de polícia com 8 praças do corpo de permanentes.303 

Três meses antes desse distúrbio envolvendo os trabalhadores ingleses da ferrovia, os 

irmãos James Will e Henri Will, que se encontravam “muito ébrios”, o subdelegado e o 

delegado, praças e alguns paisanos, que teve como vítimas um africano livre e o escravo 

Venancio, o mesmo jornal chamava a atenção do superintendente da SPR “em que muito 

confiamos como chefe dos negócios todos da estrada de ferro; para os atentados cometidos 

pelo Inglês Eduardo de tal”, que seria feitor: 

[...] ou coisa que o valha, do serviço da estrada de ferro no Cubatão. Já por sua 

conceituada folha, deram notícia de que este mesmo homem, há dias, achando-se 

embriagado perseguiu a um empregado da Barreira, com um revólver, e o teria 

morto, a não ser a prudência com que o administrador da Barreira procurou tudo 

pacificar. Meia dúzia de rapazinhos tropeiros têm sido esmurrados por aquele 

valentão, que tem sempre a cautela de escolher os fracos para seus adversários; no 

entretanto, como um tal proceder é intolerável, e mesmo porque pode o tal sujeito 

em alguma de suas MONAS errar na escolha, e sair-lhe a porca mal capada; bom 

                                                           
303 Correio Paulistano, 18/12/1862, p. 2. HDBN. A versão do episódio apresentada por Aubertin ao presidente da 

Província destoou completamente: “Tenho recebido informações dos Senhores Sharpe e Filhos que ontem de 

noite, sem razão alguma, foram presos por alguns soldados, dois ingleses, e logo postos na cadeia onde agora 

estão. São estes homens um mestre marceneiro e o seu irmão. Um ato tão injustificável contra a liberdade do 

sujeito estou certíssimo, será imediatamente retificado pela intervenção de Vossa Excelência sendo posto em 

liberdade estas duas pessoas respeitáveis e perfeitamente inofensivas. Não sendo também esta a primeira 

instância de semelhante procedimento, eu peço a Vossa Excelência, com sua bondade acostumada, de dar as 

providências necessárias para que não aconteçam semelhantes injustiças impensadas”. Ofícios Diversos, 

Presidente, 17/12/1862. APESP-RD.    
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será que seja aquele homem dali retirado sob pena de perder o direito de gritar 

contra os Brasileiros quando alguma (coisa) lhe aconteça.304     

Em muitas ocasiões não era raro sair “a porca mal capada”. A crônica sobre os 

trabalhadores da construção da SPR, pouco conhecida e que o presente estudo busca trazer à 

tona, indica, independentemente da nacionalidade - brasileiros, portugueses, ingleses, 

espanhóis, italianos etc – que devido às condições inóspitas, as diferenças étnicas e culturais, 

a exploração a que eram submetidos, problemas com salários e as duras condições de 

sobrevivência, esses de trabalhadores viviam imersos em várias formas de violência presentes 

no mundo do trabalho ferroviário do século XIX. A violência física que tinha lugar em vários 

momentos e pontos da linha, abrangendo sujeitos de variadas origens, era apenas a face mais 

perceptível do processo de implantação da estrada de ferro inglesa em São Paulo: 

(1862) Entre os trabalhadores da estrada de ferro deu-se, na serra de Cubatão, uma 

desordem da qual resultou a morte de um Salvador de tal, e ficaram feridos alguns 

outros. (1865) [...] Na tarde de 31 deste mês, na estação da estrada de ferro, na 

cidade de Santos, houve uma grave desordem entre o administrador da mesma 

estrada de nome Begbie, o trabalhador Miguel Antonio e outros operários e uns 

carreiros, por aquele tratados para condução de materiais. Resultou do conflito a 

morte de Nicolao Christie e graves ferimentos em Pedro Christie, irmão do primeiro. 

[...] A 19 no lugar denominado – Mogi – da serra de Santos, foi assassinado o 

trabalhador Lourenço Paulo, por outro de nome Benedicto Fernandes. [...] A 30, no 

termo de Jundiaí, foi gravemente ofendido o americano Drisback, empregado da 

estrada de ferro, por alguns portugueses trabalhadores da mesma estrada. [...] A 18, 

pela meia noite, na povoação de Mogi, da estrada de ferro de Santos, o português 

Antonio de Góes assassinou o brasileiro Anastacio Jose de Souza, dando-lhe um tiro 

de pistola. (1866) [...] No dia 11 de dezembro, no lugar denominado Mogi houve 

outro conflito entre os trabalhadores da estrada de ferro, que resultou a morte do 

espanhol Bento Souto [...]. (1863) Constando que, no dia 25 do corrente, nos 

trabalhos da estrada de ferro, e no lugar denominado Taipas, o espanhol Romão 

Palhares, auxiliado por alguns portugueses, ofendeu, gravemente, o camarada Adão, 

que segundo consta, se acha em perigo de vida [...].305          

Além das armas de fogo que no século Dezenove eram “um atributo inseparável da 

masculinidade” e das armas brancas “instrumentos de trabalho e de defesa”,306 o consumo de 

bebidas alcoólicas era outra preocupação recorrente daquela sociedade. Abordando o uso de 

bebidas na capital paulista Alzira Lobo Campos tratando da mais famosa e consumida delas à 

                                                           
304 Correio Paulistano, 17/09/1862, p. 2. HDBN (destaque no original). 
305 Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na 1ª sessão da 14ª Legislatura pelo 

Presidente Dr João Jacyntho de Mendonça. São Paulo: Typ. Imparcial de J. R. A. Marques. 1862, p. 11, CRL; 

Annexos do Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial em São Paulo na 2ª sessão ordinaria da 

15ª Legislatura pelo Presidente o conselheiro João Crispiniano Soares. São Paulo: Typ. Imparcial J. R. A. 

Marques. 1865, p. 58, 59, 60 e 66, CRL; Relatorio do Ministerio da Justiça apresentado a Assembléa Geral 

Legislativa na 4ª sessão da 12ª Legislatura pelo Ministro e Secretario de Justiça José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Rio de Janeiro: Typ. Universal Laemmert. 1866, p. 2, CRL; Correio Paulistano, 30/09/1863, p. 2. HDBN. 
306 VELASCO. Ivan de Andrade. As Seduções da Ordem: violência, criminalidade e administração da justiça. 

Minas Gerais – século 19. São Paulo: Edusc/Anpocs. 2004, p. 271, 272.  
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época, observa que “a aguardente, como ‘elemento de gozo’, era consumida em todas as 

camadas sociais – de escravos a membros da elite” e uma parte considerável “das ocorrências 

policiais ou das perturbações da ordem tinham na aguardente um elemento desencadeador”.307 

Como as demais camadas sociais os trabalhadores da construção da via férrea também 

usufruíam desse “elemento de gozo”. Ainda mais, levando-se em conta a dura rotina de 

trabalho a que eram submetidos esses operários e da pouca ou quase nenhuma opção de lazer 

que dispunham, o consumo de bebidas destiladas em vendas e tabernas aparecia como uma 

das poucas válvulas de escape que esses homens podiam desfrutar nos momentos de folga.  

Até mesmo um único trabalhador com um teor alcoólico volumétrico mais elevado no 

organismo poderia para alguns cidadãos, representar uma ameaça a tranquilidade pública. 

Nesse sentido, um leitor da Revista Commercial fez publicar um pedido a polícia de Santos 

para “que tome a seu cargo de livrar os moradores da rua São Bento do incomodo que lhes 

causa um ilhéu, trabalhador da estrada de ferro, que há três dias em completo estado de 

embriaguez perturba a tranquilidade pública, atropelando e insultando os transeuntes”. O 

solicitante arrematava indagando se “não haverá mais um lugar para onde se recolhe 

semelhante desordeiro”?308 Se um único ilhéu era tido como transtorno para os transeuntes 

nas ruas santistas, o que dizer então quando uma profusão desses trabalhadores se reunia 

nessas mesmas ruas aos domingos para beber e se sociabilizar: 

O grande número de trabalhadores da estrada de ferro, que costumam se ajuntar nos 

domingos nesta cidade (Santos) deu anteontem outra vez motivo a muitas desordens, 

que até chegaram a ponto de um soldado policial ser espancado por uma roda de 

portugueses, que infelizmente pela falta de necessária força policial não podiam ser 

capturados em flagrante delito [...]. Todos os domingos há desordens escandalosas 

nas ruas e casas públicas; a impunidade dos desordeiros os anima cada vez a maiores 

atentados, e a não ser atendida a reclamação de nossas autoridades, que há tanto 

tempo instam medidas enérgicas da Presidência da Província, não exageramos 

quando dizemos que breve ninguém estará mais seguro em sua própria casa.309 

Exageros a parte, não era apenas em Santos que os trabalhadores da ferrovia tinham o 

costume de se juntarem nos domingos nas “casas públicas” para beberem e se divertirem, 

causando temores aos moradores preocupados com a manutenção do “sossego público”. 

Sossego público que poderia ser colocado em xeque por “indivíduos embriagados”, conforme 

o subdelegado de polícia de Santa Ifigênia: 

                                                           
307 CAMPOS. Alzira Lobo de Arruda. Vida Cotidiana e Lazer em São Paulo Oitocentista, in: PORTA. Paula 
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276. 
308 Revista Commercial, 04/12/1860, p. 3, 4. HRMR.  
309 Ibidem, 29/01/1861, p. 2. HRMR. 
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Sendo esta freguesia onde ordinariamente há maior aglomeração de Brasileiros e 

Estrangeiros trabalhadores da Estrada de Ferro, rara é à noite principalmente nos 

Domingos que não haja alguma desordem praticada pelos mesmos; sendo que o 

sossego público é constantemente perturbado por esses e outros indivíduos 

embriagados que põe em sobressalto o ânimo de seus moradores quebrando vidros 

de suas casas, dos lampiões públicos.310  

Em todas as localidades onde existiam trabalhadores da ferrovia consumindo bebidas, 

logo “o ânimo de seus moradores” resultava sobressaltado. Esse era o caso também em 

Jundiaí: “Reuniam-se alguns Portugueses desses chamados trabalhadores da estrada de ferro, 

nesta vila de Jundiaí no dia de Santo Antonio”, como que “vagando pelas ruas já 

embriagados, ameaçando a uns com chicotes, e a outros mostrando armas de fogo, como 

desafiando”. Em vista desse estado de coisas e “não podendo mais sofrerem os moradores 

dessa rua, tanto desaforo, tanta bebedeira, tantos insultos, deram parte ao delegado, este 

mandou uma escolta para efetuar a prisão”.311 Tomando-se como verossímil o argumento de 

que os habitantes dessas localidades sofriam com “tanta bebedeira” praticada pelos operários 

da ferrovia, não era menos verossímil o fato de que esses operários, nos poucos momentos de 

folga do trabalho que dispunham, não tinham sossego para desfrutar destes poucos momentos 

sacrossantos de lazer. Afinal, quando se reuniam para beber, não era apenas para beber, mas 

também para interagir socialmente e “jogar conversa fora”. Mais do que a bebida, “elemento 

de gozo” daquela civilização, que era consumida por todas as classes sociais, por livres e 

escravos, por nacionais e estrangeiros, nas tabernas, vendas e armazéns ou no interior dos 

casebres e palacetes, o que realmente causava ojeriza a muitos citadinos eram “as 

aglomerações de homens de todas as classes”.  

Se a prática de consumir bebidas etílicas por parte dos trabalhadores da estrada de 

ferro preocupava igualmente as autoridades, as vendas, estabelecimentos que 

comercializavam entre outros produtos, essas bebidas, não deixava de ser menos preocupante. 

Assim sendo, o engenheiro fiscal Ernesto Diniz Street apontava em relatório entregue ao 

Governo em setembro de 1864, que havia chegado ao seu conhecimento que “indivíduos de 

uma moralidade suspeita estavam com intenção de estabelecerem vendas nos terrenos 

pertencentes à companhia, sem a sua previa autorização”. Em razão disso, alertou ao 

superintendente da SPR “para um fato tão importante para a tranquilidade geral, afim de que 

ele impeça um tal inconveniente”.312 Possivelmente, o receio de Street não seria tanto com a 
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moralidade dos indivíduos que pretendiam estabelecer vendas próximas aos canteiros de obras 

da linha, mas sim com o fácil acesso que os operários teriam as bebidas. Fato esse que poderia 

prejudicar a “tranquilidade geral” do ambiente, ou colocado de outro modo, atrapalhar a 

marcha regular do trabalho.  

Em ofício ao presidente da Província se referindo ao “último motim” dos 

trabalhadores na região da Cachoeira em 1863, que teria tido “amplos e ambiciosos motivos e 

foi um flagrante desprezo das leis gerais, e da liberdade deste país”, o superintendente da 

companhia traçava uma relação entre a disseminação das vendas nos arredores da estrada de 

ferro, que surgiam sem autorização do poder público e os conflitos entre os operários: 

Uma outra consideração se apresenta – vulgar mas poderosa -, vem a ser, o meio 

barato e fácil de embriagar-se, que se acha nas diversas vendas que aparecem sem 

competente autorização, em ou perto de nossos trabalhos. Estas casas, embora 

necessárias em certo número, torna-se os piores focos de desordens e crimes quando 

numerosas demais ou mal dirigidas, por serem confiadas a pessoas incapazes. Eu, 

portanto ouso dirigir-me a Vossa Excelência expondo a necessidade que há de toda a 

prudência da parte das autoridades competentes na concessão das licenças 

necessárias para estabelecer tais vendas.313     

Quase um ano antes, a preocupação de Aubertin, apesar de observar que as vendas 

eram “necessárias em certo número”, não se distanciava muito da preocupação do engenheiro 

fiscal Ernesto Street. O superintendente também se inquietava com a proliferação desses 

estabelecimentos comerciais de secos e molhados nas cercanias da estrada de ferro, “meio 

barato e fácil” dos trabalhadores se embriagarem, já que “quando numerosas demais ou mal 

dirigidas” poderiam se transformar nos “piores focos” para toda série de delitos e desordens. 

A cobrança era no sentido de que as licenças para as vendas se estabelecerem nas 

proximidades da estrada de ferro deviam ser mais rigorosas.  

A preocupação de agentes do Governo provincial e da companhia com uma possível 

disseminação das vendas através da via férrea não dizia respeito apenas ao consumo de 

bebidas pelos trabalhadores. Esses pontos comerciais próximos as obras seriam 

potencializadores de ajuntamentos de operários, notadamente quando se sabia que “em toda a 

parte”, nas palavras do superintendente, “grande número de indivíduos se reúnem, mais ou 

menos independentes durante a noite e por muitas horas no curso do dia, sendo eles uma 

mistura de todas as nações”.314 Nesse universo de trabalho muito bem vigiado, com uma rede 
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hierárquica de mando formada por feitores, mestres de turmas, subempreiteiros e engenheiros 

residentes, difícil atinar que no decorrer do dia esses trabalhadores tivessem a seu bel-prazer 

tantas horas disponíveis para se reunir como queria fazer acreditar Aubertin.  

Essas preocupações podiam ser reforçadas em razão de vez ou outra, ocorrerem, por 

exemplo, nas tabernas conflitos entre os operários ou entre eles e as forças de repressão. 

Como o que teve lugar em 1864, entre portugueses empregados na serra de Mogi das Cruzes e 

praças que estavam estacionados na região sob comando do alferes Manoel Thomaz Moreira e 

que foi reportado em relatórios da Província e do Ministério da Justiça: “No dia 23 de 

Outubro deu-se um conflito entre os trabalhadores da estrada de ferro e o destacamento de 

Mogi das Cruzes. Teve por causa a desavença entre alguns Portugueses e dois soldados em 

uma taberna resultando do conflito o ferimento de duas praças”.315 A causa da tal desavença 

não foi informada, apenas que o alferes Moreira teria empregado “todos os meios ao seu 

alcance para extingui-lo” e que “mediante medidas policiais foi de pronto restabelecida a 

ordem e punidos os autores do distúrbio”. Se dentro ou próximo ao perímetro da estrada de 

ferro a preocupação era com a reunião das turmas de trabalhadores nas vendas, fora dele a 

preocupação se deslocava para a reunião dos operários nas tabernas.  

Sobre as turmas de trabalhadores das construções das estradas de ferro brasileiras, os 

turmeiros, Márcia Espig observa que, grosso modo, eram formadas “por trabalhadores 

itinerantes que se deslocavam pelo território nacional em busca de oportunidades”.316 

Analisando esse sistema de trabalho empregado nas grandes obras de socorros públicos 

durante as secas do último quartel do Oitocentos no Ceará, dentre elas o prolongamento da 

ferrovia de Baturité, Tyrone Apollo Cândido destacou que: 

A repetição de movimentos complementares coordenados ao longo do tempo tendia 

a criar certa intimidade entre os membros da turma que alimentavam uma 

preferência por sempre executar os serviços com os mesmos parceiros. [...] A 

formação das turmas de trabalhadores promovia a reunião de uma corporação de 

pessoas que encontravam em seu expressivo número e no poder de ação coletiva um 

precioso meio para se contraporem aos seus superiores. Quando desejavam algo, 

uniam-se em grupos e faziam pressão diretamente sobre os engenheiros.317 
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Guardadas as devidas proporções entre o caso da Baturité e o da SPR, as observações 

de Tyrone Cândido são pertinentes para se analisar as turmas de trabalhadores da primeira 

ferrovia de São Paulo, quando se sabe que esse sistema de trabalho foi amplamente difundido 

na implantação das estradas de ferro do período. O método de construção dos caminhos de 

ferro no Brasil, através dos empreiteiros e subempreiteiros, com a divisão da linha em seções 

e a subdivisão em trechos, ficando as obras a cargo de pequenas firmas empreiteiras com suas 

turmas de trabalhadores, foi trazido pelos construtores ingleses.  

Em 1863, o diretor de obras públicas e navegação do Ministério da Agricultura, 

Manoel da Cunha Galvão informava que “bem longe de seguir o sistema adotado pelo 

Governo do Brasil, as companhias inglesas, hoje concessionárias das estradas de ferro da 

Bahia, Pernambuco e São Paulo, seguem o sistema oposto”. Galvão observava que antes da 

criação do Ministério da Agricultura e Obras Públicas o Governo imperial “quase que 

empregava exclusivamente o processo das obras por administração; aquelas companhias 

seguem o das arrematações”. Esse “sistema oposto” com as arrematações na construção da 

ferrovia entre Santos e Jundiaí teria sido levado “a última consequência”.318     

Ainda na opinião do diretor as “obras de certa importância e dificultosas” como as 

feitas na Serra do Mar, deviam ser entregues “a empresários hábeis e especiais, e mesmo 

devem ser feitas por administração”. O fato das obras de construção dos planos inclinados 

terem sido repassadas a vários subempreiteiros “que por vezes tem desamparado os trabalhos” 

estaria entre as causas de conflitos na estrada de ferro. 

A falta de pagamento aparecia como uma das reclamações mais recorrentes entre os 

trabalhadores da construção da SPR. Em 1861, a firma empreiteira Robert Sharp & Sons para 

se defender da acusação de falta de pagamento a um dos seus subempreiteiros, publicou um 

anúncio na Revista Commercial alertando os comerciantes de Santos com relação a esse 

subempreiteiro, que “tem obtido gêneros e contraído diversas dívidas”. Dessa forma, Robert 

Sharp era obrigado a “informar e prevenir ao público em geral, que nunca aceitem, nem se 

                                                           
318 Relatorio apresentado ao Illmo e Exmo Sr Pedro de Alcantra Bellegarde Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios da Agricultura Commercio e Obras Publicas em 12 de Março de 1863 pelo Director de Obras Publicas 

e Navegação Manoel da Cunha Galvão. Rio de Janeiro: Typ. Paula Brito. 1863, p. 58, 59. CRL. 



187 
 

 
 

deixem levar por tais desculpas, porque é regra estabelecida nestas suas obras, como sempre 

foi em outras, pagar a todos os seus empregados de quatro em quatro semanas”.319  

Contudo, essa “regra estabelecida” de supostamente parar os trabalhadores a cada 

quatro semanas, alegada por um dos principais empreiteiros das obras da SPR, nem sempre 

foi seguida durante a construção da estrada de ferro. Atrasos de pagamentos teriam sido 

frequentes e causa constante de protestos por parte dos trabalhadores. Conforme informação 

do engenheiro fiscal, entre os trabalhadores da ferrovia ocorreu no ano de 1862 “algumas 

questões e descontentamento sobre o pagamento de seus salários, que iam produzindo 

conflitos sérios” que teriam sido solucionados após a intervenção do chefe de polícia “que foi 

pessoalmente sindicar das causas de tal movimento”. A intermediação da autoridade policial 

teria sido “suficiente para restabelecer a ordem, e a harmonia entre os operários e os salários 

devidos, e as indenizações reclamadas pelos subempreiteiros”.320 No seu relatório Wallace 

Cochrane se referindo ao “descontentamento da parte dos subempreiteiros, motivado, segundo 

se diz, por dúvidas nas medições e ajuste de contas”, apontava que: 

Grandes distúrbios e desordens se têm dado na serra, distúrbios e desordens que vão 

tomando um caráter sério e grave, merecendo toda a atenção da parte do governo. 

Fui informado que no dia 15 grande número de trabalhadores portugueses armados, 

atacaram o lugar denominado Funele a casa de madeira, onde se achava dois 

subempreiteiros americanos, arrancaram tábuas, saltaram pelas janelas, arrombaram 

portas e os maltrataram forçando-os por fim a entregar três revólveres que possuíam 

[...]. Receando os engenheiros encarregados de preceder a medição da obras 

executadas, desordens e acometimentos da parte dos subempreiteiros e seus 

operários, requisitaram a autoridade policial desta cidade uma força para assistir 

esses trabalhos – seguiu com efeito uma escolta de 12 homens, comandada por um 

oficial, no dia 22, regressando a 24; nada então se fez, por isso que se não julgaram 

os engenheiros, à vista do diminuto número de praças, livres e resguardados de 

qualquer ataque dos trabalhadores em número e força muito superior. Isso deu lugar 

a que viesse a Mogi o Excelentíssimo Dr. Chefe de Polícia, com uma força de 40 

praças a que se reuniram mais 25 daqui mandadas. Estive presente e assisti a alguns 

trabalhos no dia da chegada da força a 26; não se deu nesse dia fato algum 

extraordinário; notei, contudo, na minha volta (em horas de trabalho) que vários 

trabalhadores achavam-se armados de espingardas e divertiam-se em dar tiros. [...] A 

27 foram acometidos dois empresários e mais dois engenheiros que os 

acompanhavam, por um número superior de trabalhadores que maltratando a um dos 

últimos, segundo sou informado, obrigou-os a voltar à presença do Excelentíssimo 

Chefe de Polícia.321 

Neste conflito envolvendo questões de trabalho nos canteiros da ferrovia, conforme 

indicado por Tyrone Cândido, os operários por trabalharem em turmas e reunidos em grande 
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número, transformaram um “poder de ação coletiva” num “precioso meio para se contraporem 

aos seus superiores” tendo suas ações facilitadas. O Correio Paulistano, ao comentar os 

acontecimentos, além de abordar as reclamações dos operários contra os subempreiteiros com 

respeito aos salários devidos, tocava num ponto importante, ao invés de mencionar “dúvidas 

nas medições” como fez o engenheiro fiscal, mencionava “fraudes” atribuídas aos 

engenheiros ingleses contra os subempreiteiros nas medições dos trabalhos: 

Chegando o excelentíssimo chefe de polícia ao lugar do túnel, na descida da serra, 

encontrou grande número de trabalhadores portugueses amotinados, exigindo 

pagamentos retardados. Havia em toda a linha, desde o Rio Grande até embaixo da 

Serra, grande clamor contra diversos empreiteiros, por questões derivadas dos 

pagamentos; as coisas tinham chegado ao ponto de estarem ameaçadas as vidas de 

alguns engenheiros empregados na medição dos trabalhos feitos. Atribuíam a eles 

fraudes, em prejuízo dos subempreiteiros. Com a chegada de sua excelência se 

serenaram os ânimos, e verificou-se a medição das obras. Isto não pudera ter lugar 

antes da chegada de sua excelência em virtude de oposição feita pelos 

trabalhadores.322 

A desconfiança de fraudes nas medições dos serviços se apresentava mais séria do que 

“apenas” o atraso dos pagamentos devidos. Prejuízos causados aos subempreiteiros por tabela 

representavam prejuízos diretos aos operários, se a aferição dos serviços fosse feita de forma 

fraudulenta ambos estariam sendo enganados em favor dos empreiteiros principais. Poderia 

haver um conluio entre esses últimos e os engenheiros das medições dos serviços efetuados. 

A desconfiança parecia ser grande, já que em razão da “oposição feita pelos trabalhadores” a 

checagem da medição das obras só pode ser feita com a chegada do chefe de polícia e sua 

escolta.  

Esses trabalhadores subalternos que formavam os “grandes focos de população, nas 

aldeias de rancharias, que se vê nos lugares, onde se trabalha para a via férrea” quando se 

percebiam prejudicados nos seus interesses tinham a seu favor a possibilidade de se unirem e 

exercer pressão sobre empreiteiros, subempreiteiros e engenheiros em busca de suas 

demandas. O Correio Paulistano mostrava como a ação dos operários da construção da 

estrada de ferro era efetiva e como causava preocupação aos superiores, com os “fatos que 

está provocando o gênio turbulento de mui grande parte de trabalhadores”, quando o número 
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A. Marques. 1864, p. 5, 6. CRL. 
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nada desprezível de “200 homens armaram-se, declarando que se opunham para defender seus 

direitos a medição dos engenheiros ingleses; porque ela é feita, nas obras, de modo que induz 

fraude”.323 Episódio que aponta para a solidariedade entre os trabalhadores em defesa de seus 

direitos. Se, por um lado existiam fatores poderosos que dificultava um processo de formação 

de identidade de classe entre os operários da construção da ferrovia, por outro existiam 

momentos, como aqueles de defesa coletiva da correta contraprestação dos serviços prestados, 

que ocasionavam uma união, ao menos, momentânea entre esses operários. 

Ignorando a natureza das “particularidades das medições”, o periódico reconhecia que 

era certo que a quase totalidade dos trabalhadores “impugnam o modo porque se contam as 

jardas”. E “com absoluta franqueza” constatava que todos sabiam que os operários “a uma 

voz declararam perante o excelentíssimo senhor chefe de polícia, que eram vítimas da 

fraude”.324 O procedimento de engenheiros e empreiteiros percebido pelos trabalhadores 

como fraudulento era algo que “surpreende” o Correio Paulistano.  

Porém, “o clamor” contra empreiteiros, subempreiteiros e engenheiros era tão 

generalizado a ponto do jornal acreditar que tendo sequência “os fatos que lhe dão causa 

teremos de lamentar muitas desordens, e quem sabe se uma sedição”. A reunião de “200 

homens” armados criava esse temor. Além dos trabalhadores reunidos e em “alto e bom som” 

declararem “que são lesados nas medições dos trabalhos”, havia a acusação da distribuição de 

“patentes falsas de engenheiros, a súditos da nação britânica, que não tem as habilitações 

profissionais”. Acusação de grave corrupção envolvendo os construtores ingleses, que se 

verdadeira, poderia trazer, além de prejuízos monetários aos operários, outras consequências 

ainda mais danosas a eles. Se esses trabalhadores já viviam envoltos numa experiência e num 

mundo de trabalho marcado por alta periculosidade, o que pensar se os trabalhos fossem 

dirigidos por engenheiros inabilitados. O periódico paulistano observou que “neste assunto 

fala-se muito em desabono desses senhores” ingleses, ainda mais quando: 

[...] pessoas insuspeitas nos dizem alguma coisa. Assim se diz que os senhores 

ingleses receberam o senhor chefe de polícia com afagos, e com demonstrações 

dignas de seu alto cargo, porque esperaram que esta autoridade levasse a ferro e fogo 

os trabalhadores que queriam que se retificassem as medições, por ventura mal feitas 

[...]. Se há fraude, discuta-se, e se saiba onde ela está; se não há defendam-se.325 
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Existem justas deferências na narrativa sobre a SPR com respeito aos construtores e 

engenheiros ingleses que trouxeram o know how da complexa engenharia de construção das 

estradas de ferro para São Paulo. Sem desmerecimento dessa contribuição para a formação de 

uma mão de obra especializada nesse setor, que certamente foi essencial no processo de 

expansão da malha ferroviária paulista a partir daí, impulsionado pelo crescimento da 

economia cafeeira, não custa lembrar que toda história tem mais de um lado. Quem sabe entre 

as “pessoas insuspeitas” que observavam o procedimento de construtores/administradores e 

engenheiros ingleses com relação aos trabalhadores, não estaria certo alemão que teria 

trabalhado durante certo período de tempo nas obras de construção da SPR.  

Um artigo escrito no jornal da colônia alemã de Dona Francisca, origem da cidade de 

Joinville, o Kolonie-Zeitung, surgido em 20 de dezembro de 1862,326 e reproduzido sob o 

título “A Estrada de Ferro de S. Paulo” na seção de “Publicações a Pedido” da Revista 

Commercial, em 15 de dezembro de 1863, nos legou uma pitoresca descrição do cotidiano da 

cadeia hierárquica da construção da estrada de ferro. Essa pirâmide hierárquica, cuja base era 

formada principalmente pelo exército de trabalhadores sem ofício e, em menor número por 

trabalhadores com ofício, feitores e mestres, grosso modo, vinculados aos subempreiteiros, 

era formada no seu meio e topo por funcionários vinculados a companhia férrea: 

administradores, engenheiros, pagadores, apontadores. Foram nessas funções do meio e do 

topo da pirâmide, majoritariamente ocupadas pelos ingleses, que se concentraram as 

principais críticas do articulista. O texto deve ser analisado com ressalvas, visto que era um 

alemão se referindo aos ingleses, em princípios da chamada Segunda Revolução Industrial: 

“Os Ingleses se ufanam muito com suas construções de estradas de ferro, e patarateiam que 

foram eles que ensinaram aos Alemães a fazer estradas de ferro”. Porém, com relação à 

construção da SPR, o suposto alemão observava que “a julgar pela obra que aí estão fazendo, 

os discípulos superaram já há muito tempo aos mestres, e os Ingleses, ao menos os desta 

Estrada, poderiam aprender muito dos Alemães”. Em tom provocativo, dizia que os alemães 

também sabiam “construir obras gigantescas, e não esbanjam inutilmente o dinheiro. Quando 

constroem uma obra, o fazem com solidez e não com ligeireza. O que é verdade é que 

                                                           
326 TERNES. Apolinário. A Imprensa no Norte de Santa Catarina, in: BALDESSAR. Maria José e 

CHRISTOFOLETTI. Rogério. Jornalismo em perspectiva. Florianópolis: UFSC. 2005, p. 23. Sobre o Kolonie- 

Zeitung o autor informa: “Publicado aos sábados, integralmente em língua alemã, destinava-se a ser uma espécie 

de órgão oficial das colônias de Joinville e Blumenau. [...] O jornal de Ottokar Doerffel será publicado 

ininterruptamente por 80 anos consecutivos [...] teve sua publicação interrompida em 1942, depois de quatro 

anos de dificuldades crescentes, a partir de 1938, quando seus editores tiveram que publicar o jornal em 

português, em razão da Campanha de Nacionalização decretada por Getúlio Vergas”, p. 24. Disponível em: 

http://www.redactor.com.br/downloads/artigos/19.pdf. Acesso em 15/11/2016.   

http://www.redactor.com.br/downloads/artigos/19.pdf
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construtores alemães teriam acabado esta estrada em menos tempo, por menos dinheiro, e 

com mais solidez”.327  

O articulista germano que deve ter trabalhado na estrada de ferro, tendo em vista que 

descreveu em detalhes a rotina nos canteiros de obras, reclamava no final de 1863, da demora 

na conclusão da ferrovia, quando então, ainda restavam três anos para a sua finalização. A 

reclamação quanto a um alegado desperdício de dinheiro se devia ao fato do grande número 

de trabalhadores empregados nas obras nesse período (4.500 em 07/1863 – 5.357 em 

01/1864): “A construção da Estrada de Ferro custa quantias enormes, das quais grande parte é 

inutilmente esbanjada. Basta olhar para o sem número de empregados da empresa para 

compreendê-lo. Existe uma confusão realmente sem limites”.328  

Entretanto, a despeito do tom enviesado em razão de rivalidade pátria, o artigo é rico 

em minúcias sobre o cotidiano de trabalho nos canteiros da construção da estrada de ferro e, 

não deixa de conter agudas verossimilhanças. 

Na hierarquia do universo da construção da estrada de ferro, em primeiro lugar havia: 

[...] uma turba de administradores – todos Ingleses. Cada administrador quer dar 

ordens, e assim hoje ordena um uma coisa, e amanhã outro outra coisa. Raras vezes 

uma ordem combina com outra, de sorte que os feitores nunca sabem o que hão de 

fazer, muito menos os trabalhadores. Acrescenta ainda que alguns Senhores 

administradores são apaixonados pelas bebidas fortes, e quando então se apresentam 

em estado espiritualizado, raras vezes eles se dirigem ao feitor respectivo, mas sim, 

caem diretamente sobre os trabalhadores, os descompõem, as vezes a um ou outro 

arrancam-lhe a ferramenta da mão, para mostrar-lhe (muitas vezes com resultado 

bastante curioso) como deva ser manejada.329  

Logo na sequência hierárquica aparecia: 

Uma segunda classe de empregados, também numerosa, é a dos Senhores 

engenheiros. São aqueles que os mineiros do Harz chamam: os senhores que 

entendem, mas não sabem fazer. Eles medem, tornam a medir, nivelam e demarcam, 

todos os meses, ao menos uma vez, frequentemente mais vezes, e cada vez por 

maneira diversa. Para os trabalhadores esta classe é a mais inofensiva, ela não se 

importa com o trabalho, e não tem comunicação com os trabalhadores.330  

Após os engenheiros “seguem-se então os pagadores, que todos os meses só uma vez 

têm serviço por alguns dias, e recebem por isso bom salário. Os trabalhadores sempre se 

                                                           
327 Revista Commercial, 15/12/1863, p. 3. HRMR.  
328 Ibidem. 
329 Ibidem. 
330 Ibidem (grifos originais). 
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queixam deles, pois pagam poucas vezes com exatidão, e contra isto se protesta debalde”. A 

quarta classe de empregados vinculados a companhia era a dos “apontadores que ganham 

4$000 diários, consistindo seu único trabalho em visitar três vezes por dia os trabalhadores 

sob sua inspeção, e notar o tempo do trabalho. O espaço que um apontador tem de percorrer, é 

poucas vezes maior que um terço de légua, de ordinário menor”. Também os apontadores 

“pela inexatidão de suas notas prejudicam muitas vezes os trabalhadores”.331  

Por fim, à quinta categoria de empregados presentes nos canteiros de obras da ferrovia 

era aquela que tinha sob sua fiscalização direta a multidão de trabalhadores subalternos, 

formada por: 

[...] inúmeros feitores e mestres, que são adidos a cada obra. A não contar as 

fabulosas despesas ocasionadas por este imenso exército de empregados, este não 

serve se não para causar confusão nos trabalhos. E assim relaxamento e desordem 

estão na ordem do dia. Muitas vezes o trabalhador não sabe o que há de fazer e está 

condenado a inatividade. Se lhe ordena um trabalho, falta-lhe a ferramenta, pois o 

mestre não se lembra desta se não no momento de começar o trabalho; assim 

acontece que na falta de ferramenta, é preciso telegrafar por isso para Santos. 

Decorrem dias antes que chega, e durante esse tempo o trabalhador ou não trabalha 

ou supre-se como pode; e a qualidade de trabalho que daí resulta, qualquer (um) 

poderá avaliá-la.332     

O fato de que havia administradores ingleses da estrada de ferro “apaixonados pelas 

bebidas fortes” não surpreende, mas o fato de que se apresentavam nas obras em “estado 

espiritualizado” é algo surpreendente. Indica que de ponta a ponta a cadeia hierárquica da 

construção da SPR era afetada pela questão da bebida. Com respeito aos “senhores que 

entendem, mas não sabem fazer” a avaliação do autor do artigo de que “esta classe é a mais 

inofensiva” aos trabalhadores, resulta bastante imprecisa tendo em vista os conflitos surgidos 

em razão das fortes suspeitas de fraudes nas medições dos serviços que recaiam sobre os 

engenheiros. Sem mencionar a contradição apresentada no texto, sendo que se por um lado, os 

engenheiros “medem, tornam a medir, nivelam e demarcam, todos os meses, ao menos uma 

vez, frequentemente mais vezes”, por outro são apresentados como uma classe que “não se 

importa com o trabalho”. Com relação a eles não se comunicarem com os operários havia a 

questão da barreira da língua e do preconceito de classe. Todavia, nos momentos de embates 

outras formas de comunicação devem ter havido. 

                                                           
331 Ibidem. 
332 Ibidem. 
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Pelo exposto no pelo articulista alemão no Colonie-Zeitung nota-se que não eram 

apenas empreiteiros, subempreiteiros e engenheiros que causavam problemas ou tentavam 

ludibriar os trabalhadores nos seus acertos de pagamentos. Apesar de terem contato com os 

pagadores só “por alguns dias” do mês para perceberem as suas renumerações, era tempo 

suficiente para gerar reclamações contra funcionários “que pagam poucas vezes com 

exatidão” e protestos, de certo, constantes dos operários. Os quais também se viam 

prejudicados “muitas vezes” com os apontadores em razão da “inexatidão de suas notas”. Por 

lógica aritmética, à medida que o apontador fizesse o lançamento errado das horas 

trabalhadas, igualmente o pagador iria pagar errado aos operários, gerando, assim, um clima 

de revolta entre eles. De lado a lado, o exército de trabalhadores subalternos era lesado, nas 

medições dos trabalhos executados, por engenheiros e empreiteiros gananciosos e no 

lançamento e recebimento das horas trabalhadas, por apontadores e pagadores, no mínimo 

negligentes ou mancomunados.  

 

4.1. Conflitos entre trabalhadores brasileiros e portugueses 

 

Se a união entre os trabalhadores da construção da SPR pode ser percebida em 

momentos de defesa de seus interesses comuns, a questão da nacionalidade, com a maioria 

dos operários sendo composta por brasileiros e portugueses, foi grande fator de divisão entre 

eles. A narrativa dos conflitos entre brasileiros e portugueses, contida na documentação, é 

quase que uma história a parte dentro do contexto de implantação da primeira ferrovia na 

Província. 

Na imigração incipiente para São Paulo, entre 1837-1862, teria entrando na Província 

algo em torno de 2.500 portugueses e o Censo de 1872 contabiliza 6.867 lusos, perfazendo o 

maior grupo local de imigrantes no período.333 Artur Renda Vitorino, apontando que na Corte 

em 1849, havia 26.749 portugueses, com esse número chegando em 1870 a 47.876, destaca 

que a entrada expressiva dos lusos a partir da década de 1850, na capital do Império brasileiro 

                                                           
333 LAMOUNIER, 2012, p. 167, 168.  
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“vai alimentar ainda mais um sentimento lusófobo que já existia em terras brasileiras”.334 

Muitos imigrantes lusitanos, ao menos a partir de 1862, vindos principalmente do Rio de 

Janeiro, entraram na província de São Paulo no período em que a estrada de ferro estava 

sendo construída. Tomemos os anos de 1862-1863, observando as relações de passageiros 

(exceção dos escravos) entrados no porto de Santos, vindos do Rio de Janeiro, publicadas nas 

edições do Correio Paulistano.335  

Tabela 6. Passageiros entrados no porto de Santos vindos do Rio de Janeiro, 1862-1863. 

Nacionalidade  Quantidade  Porcentagem 

Portugueses  2.048 39,60% 

Brasileiros  1.819 35,17% 

Italianos  208 4,02% 

Franceses  172 3,32% 

Ingleses  166 3,21% 

Alemães  125 2,42% 

Espanhóis  90 1,74% 

Outras 159 3,07% 

Não consta 385 7,44% 

Total  5.172 100% 

Fonte: Correio Paulistano, 1862-1863. HDBN. Ob: As entradas de passageiros no porto de Santos nos anos 

1860-1861, não foram arroladas uma vez que as edições do Correio Paulistano desse biênio foram perdidas.  

 

                                                           
334  VITORINO. Artur José Renda. Cercamento à Brasileira: conformação do mercado de trabalho livre na 

Corte das décadas de 1850 a 1880. Tese de Doutorado. IFCH-Unicamp, p. 100, 128. 
335 As viagens de cabotagem entre Santos e o Rio de Janeiros eram regulares, conforme notamos pelos anúncios 

vinculados no Correio Paulistano, como este de 01/11/1862: “Santa Maria e Parahy – Estes vapores fazem suas 

viagens do Rio para Santos, o primeiro a 1, 11 e 21, às 4 horas da tarde, e o segundo, a 6, 16 e 26, ao meio dia; o 

de Santos para o Rio, o primeiro a 5, 15 e 25, às 4 horas da tarde, e o segundo, a 10, 20 e 30, às 10 da manhã, de 

todos os meses, de forma que está um sempre a carga no Rio e sai depois de chegar o outro. Para carga e 

passageiros trata-se na corte, rua de São Bento n. 7 com os proprietários respectivos, Ivehy & Braga e em Santos 

com o agente José Manoel de Arruda”. Com a baldeação possibilitada pela ferrovia, à viagem entre as cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro passaria a ser feita em menos de um dia: “Estes senhores saindo do Rio de Janeiro no 

vapor Santa Maria no sábado às 2 horas da tarde, gastaram apenas no trajeto da corte a esta cidade 25 horas! 

Notando-se que houve nesta viagem demora de 2 horas por causa de negócios dos empreiteiros da estrada de 

ferro, além do que o trem não partiu de Santos tão cedo como poderia, depois da chegada do vapor. Assim, 

mesmo com os incômodos do viaduto incompleto, já é possível fazer-se a viagem em 23 horas, isto é em menos 

tempo do que antes se gastava da corte até Santos nos melhores vapores de 1860 [...] quando funcionar a linha 

inteira sem interrupção na Serra, a viagem de passageiros e das malas da corte até esta cidade poderá facilmente 

realizar-se em 20 horas; resultado este muito para desejar [...]”. Diario de S. Paulo, 25/10/1865, p. 2. HDBN. A 

partir de 1877, a viagem entre São Paulo e Rio deve ter sofrido redução drástica de tempo e custo, com a 

inauguração da Estrada de Ferro de São Paulo e Rio de Janeiro (ou Norte), ligando as duas cidades através do 

ramal da D. Pedro II em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. O que deve ter levado a débâcle as viagens 

marítimas de passageiros entre as duas capitais e tirando o papel de baldeação da SPR.      
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Imagem 22. Porto de Santos em 1865. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Os estrangeiros que desembarcavam em Santos eram bastante representativos dos 

principais grupos de imigrantes europeus que habitavam a cidade do Rio de Janeiro, no 

período. Conforme Artur Vitorino, com base no Censo de 1872, entre os 84.283 estrangeiros 

existentes na Corte, 55.933 eram portugueses, 2.884 franceses, 1.738 italianos, 1.459 alemães, 

1.459 espanhóis e 966 ingleses. Ainda de acordo com os dados apresentados por Vitorino, se 

a entrada de portugueses na Corte era expressiva, a saída deles para outras províncias do 

Império também era grande. Entre 1864-1869, 29.199 lusos entraram no município neutro da 

Corte, com 13.738 (47%) permanecendo na cidade e 15.461 (53%) saindo para outros locais. 

De um movimento de aproximadamente 100 mil emigrantes de origem portuguesa adentrado 

na capital do Império entre 1849-1860, cerca de 28.000 teriam se deslocado para o interior da 

província fluminense e para as províncias vizinhas de São Paulo e Minas Gerais e também 

para o Rio Grande do Sul.336  

Não parece coincidência que entre 1862-1863, o número de trabalhadores nas obras da 

estrada de ferro quase dobrou, passando de 2.400 em 1862 para 4.500 em 1863, chegando ao 

topo de 5.357 na passagem para 1864 (Quadro 1), quando ocorre uma redução no número de 

operários por problemas diversos, como os relacionados a firma empreiteira de Robert Sharp.  

Dos 5.172 passageiros entrados em Santos no biênio 1862-1863, incluindo 90 (dos 159) de 

outros países da Europa, 2.899 (56%) eram imigrantes europeus, quantia que superaria os 3 

mil, levando-se em consideração o número de 385 que não consta a nacionalidade. Os 2.048 

                                                           
336 VITORINO, op. cit., p. 101, 107, 109. 
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portugueses representam 39,60% do total geral de passageiros e, 70,60% do total de 

passageiros europeus entrados no porto santista. Extraindo 39%,60 dos 385 passageiros que 

não consta à nacionalidade, 152, teríamos um total de 2.200 portugueses entrados na 

Província pelo porto de Santos vindos do Rio de Janeiro, nesse período, relacionado no 

Correio Paulistano.  

Esse ingresso de imigrantes na Província, notadamente de lusos, estaria formando 

“mais um foco de população” próximo aos canteiros de obras da estrada de ferro entre a 

Capital e Jundiaí. Esse motivo era mais do que suficiente para justificar um pedido de reforço 

da força policial: 

O número prodigioso de estrangeiros, que tem entrado na província, principalmente 

de agosto (1862) para cá, como se vê das relações que temos publicado, deve de 

novo despertar o governo, sobre o assunto, de que já temos falado a falta de força na 

capital. Temos agora mais um foco de população, na vizinhança da cidade, estrada 

de Jundiaí, nos trabalhos da via férrea, que estão encetando.337  

Além do “número prodigioso de estrangeiros” que estava afluindo para a Província a 

partir de 1862, atraídos pelas obras da estrada de ferro, formando um núcleo de população na 

terceira seção da linha, muitos trabalhadores, entre eles, de certo, os proletários portugueses 

de que tratam Alencastro e Vitorino, deviam ser engajados no Rio de Janeiro pelos 

empreiteiros da construção da SPR. Conforme relatório do engenheiro fiscal Wallace 

Cochrane, de novembro de 1862: 

Nota-se, contudo que o número de operários não é o que se deverá desejar para que 

progridam rapidamente as obras; vieram durante o mês de Setembro e começos de 

Outubro cerca de 500 homens do Rio, infelizmente, porém chegaram em má 

ocasião, quando o tempo lhes era desfavorável e não pequena parte deles desanimou 

à vista das chuvas, retrocedeu. Dizia-se que um número maior era esperado, 

entretanto sou agora informado de que fora por enquanto suspenso o engajamento.338   

Ademais dos imigrantes que aportavam em Santos atraídos pelos trabalhos na ferrovia 

e dos que eram engajados no Rio de Janeiro para as obras, outros imigrantes empregados na 

estrada de ferro teriam vindos do interior da própria província paulista. Estes seriam 

originários, sobretudo, da experiência malograda do sistema de parceria iniciado na Província 

na década de 1840, pelo senador Vergueiro. Malogro que teve como símbolo a famosa revolta 

de Ibicaba em fevereiro de 1857, liderada pelo suíço Thomaz Davatz contra as condições 

impostas aos colonos e que “trouxe a revalorização do braço escravo e o aumento do tráfico 

                                                           
337 Correio Paulistano, 28/09/1862, p. 2. HDBN.  
338 Ofícios Diversos, Engenheiro, 29/11/1862. APESP-RD. 
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interprovincial”,339 com vários colonos fugindo ou abandonando as fazendas de café ao 

término do contrato e se estabelecendo, principalmente na cidade de São Paulo.340  

Alguns contratadores usavam a velha tática daquela sociedade escravista na tentativa 

de localizar os colonos que abandonavam as fazendas, chácaras ou outros locais onde eles 

eram engajados: 

Desapareceu da casa de Joaquim Candido Thevenar, no dia 15 de fevereiro um 

colono português engajado por Antonio de Freitas Guimarães, a Seraphin Bueno de 

Oliveira Fortes, de nome Manoel Monteiro idade 16 anos, rosto comprido, cabelos e 

sobrancelhas castanhas, nariz regular, cor natural (sic), roga-se as autoridades 

policiais de apreendê-lo, e quem dele der notícias certas em casa do acima 

mencionado será gratificado, protesta-se usar do rigor da lei contra quem o acoitar. 

Evadiu-se no dia 17 do corrente da chácara de Bento José Martins da Cunha um 

colono português da Ilha de São Miguel (Açores), de nome João da Costa, sem ter 

completado o tempo de contrato, e devendo ainda a passagem do Rio para São Paulo 

e as despesas do consulado etc. Tem os sinais seguintes: 19 anos, estatura regular, 

sem barba, cabelos castanhos. Roga-se a autoridade competente a sua captura. Faz-

se este anúncio para que ninguém se chame a ignorância de, o ter acoitado.341  

Além da busca de imigrantes para os núcleos de colonização, a administração 

provincial, desde a década de 1830, conforme demonstrou Emília Viotti da Costa, tratou de 

“subvencionar a vinda de colonos com o objetivo de formar operários para os serviços 

públicos”.342 Mesmo alguns colonos, com ou sem ofícios, vindos contratados pelo Governo 

da Província para trabalhar em obras públicas podiam acabar tomando outro caminho. Num 

grupo de 137 alemães e belgas importados em 1857, pela empresa de imigração Vergueiro & 

Cia, para a sua fazenda e para serviços na Província, o senador informava ao presidente “que 

somente com acerto podemos notar os que foram para nossa Colônia ‘Senador Vergueiro’, 

por sabermos que lá existem; mas quanto aos que seguiram para essa Capital ou seus 

arrabaldes, Santo Amaro e Campinas, podem ter-se desviado destes distritos”.343 Em 1856, o 

engenheiro alemão Carlos Rath com uma turma de 30 trabalhadores, entre eles portugueses e 

                                                           
339 GONÇALVES. Paulo Cesar. Mercadores de Braços: riqueza e acumulação na organização da emigração 

europeia para o Novo Mundo. São Paulo: Alameda. 2012, p. 132, 173. Agradeço a Joana Monteleone por me 

presentear com esse livro. Sobre as colônias de parceria e o malogro do sistema, ver: COSTA. Emília Viotti da. 

Da Senzala à Colônia. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense. 1989, p. 111-136. 
340 CAMPOS. Alzira Lobo de Arruda. População e Sociedade em São Paulo no século XIX, in: PORTA. Paula 

(org). História da Cidade de São Paulo: a cidade no Império, 1823-1889. V. 2. São Paulo: Paz e Terra. 2004, p. 

32.  
341 Correio Paulistano, 23/02/1857, p. 4; 20/06/1857, p. 4. HDBN. 
342 COSTA, 1989, p. 101. 
343 Listas de Bordo, Alemães, 20/05/1857. APESP-RD. Disponível em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/lista_bordo. Acesso em: 11/10/2016. 

Conforme Paulo Gonçalves, a Vergueiro & Cia foi a “primeira empresa privada a estabelecer contratos 

diretamente com fazendeiros e com os governos provincial e central”. GONÇALVES, op. cit., p. 174. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/lista_bordo
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alemães, tendo dirigido a pavimentação da Rua da Glória, na Capital, pelo sistema 

macadame,344 informou em 06/01/1856, ao vice-presidente da Província Antonio Roberto de 

Almeida, que 8 trabalhadores portugueses haviam fugidos naquela noite, provavelmente de 

algum alojamento onde habitavam.345 No ano seguinte, em 30/03/1857, foi à vez do seu filho 

Carlos Daniel Rath informa ao mesmo vice-presidente: 

Participo a Vossa Excelência que se ausentaram do serviço sem licença já desde 15 

do mês próximo (passado) os oito seguintes trabalhadores portugueses da turma do 

inspetor Madeira: 1- Domingos da Costa; 2- Bernardo Gonçalves; 3- Antonio Reis 

Pinto; 4- Manoel Francisco Leite acha-se em casa da padaria do senhor Lima, Rua 

do Rosário n. 30; 5- Manoel Domingos em padaria do senhor Guilherme, Rua da 

Quitanda n. 15; 6- Paulo Carvalho acha-se na chácara do senhor dr. Ignacio de 

Araujo; 7- Antonio da Rocha acha-se em uma loja de tanoaria na Rua da Quitanda; 

8- Antonio da Rocha acha-se em São Bernardo em casa da padaria do senhor 

Bernardo (português).346  

Os colonos alemães e portugueses contratados pela administração provincial também 

podiam ser encontrados nos canteiros de obras da estrada de ferro. Em julho de 1862, o 

inspetor do tesouro provincial, passando ao administrador da barreira de Cubatão listas de 

colonos alemães e portugueses contratados para obras públicas na Província, com o intuito de 

se efetuar a cobrança das expressivas quantias de 10:733$173 réis e 7:695$652 réis, 

respectivamente, daqueles colonos devedores, relativamente aos “adiantamentos feitos para 

suas passagens”, requeria ao mesmo administrador que procedesse “as indagações necessárias 

por intermédio dos inspetores ou feitores das obras da estrada de ferro e das em que estiverem 

empregados os colonos ou de quaisquer outros, a fim de conhecer-se a residência dos mesmo 

para poder-se providenciar as cobranças de seus débitos”.347 

A maior parte dos colonos europeus desembarcados em São Paulo, como de resto no 

Império brasileiro, em meados do Oitocentos era de origem rural, sobretudo, camponeses, 

com poucos possuindo algum ofício.348 Para ilustrar isso, tomemos dois exemplos. Em 

                                                           
344 CAMPOS. Eudes. A cidade de São Paulo e a era dos melhoramentos materiaes: obras públicas e arquitetura 

vistas por meio de fotografias de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datadas do período 1862-1863. Anais 

do Museu Paulista. São Paulo, v. 15 n. 1, jan-jun 2007, p 11-114. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100002. Acesso em: 21/10/2016.  
345 Ofícios Diversos, Portugueses, 06/01/1856. APESP-RD.  
346 Ibidem, 30/03/1857. APESP-RD. 
347 Correio Paulistano, 19/07/1862, p. 2. HDBN. 
348 A esse respeito, observou Beatriz Momesso: “Vale lembrar que dentre as nações européias, com exceção da 

Inglaterra, França e Bélgica, ainda não havia se implantado a grande indústria e tampouco havia ocorrido a 

gênese do operariado. Muitos dos operários europeus emigrados para o Brasil na primeira metade do século 

XIX, sobretudo de origem portuguesa, alemã e italiana, etc, tinham origem rural e pouca experiência em ofícios 

mecânicos. A experiência no desempenho de tais ofícios veio a ser adquirida ao que tudo indica no Brasil”. 

MOMESSO, op. cit., 110. Emílio Franzina, em livro sobre o êxodo de italianos da região do Vêneto, nordeste da 

Itália (províncias de Veneza – a capital - Belluno, Pádua, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza) para o Brasil, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142007000100002
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30/10/1856, aportou em Santos, vindo de Antuérpia, a barca hamburguesa Eduard & Elise, 

com 116 colonos alemães e provavelmente, belgas, importados por Vergueiro & Cia. Esse 

grupo era composto por 16 famílias (média de 7,25 membros por família), havendo entre eles: 

1 pedreiro, 1 carpinteiro “de carroças”, 1 “trabalhador do caminho de ferro”, 1 negociante e 1 

“criada de servir”. Os 111 restantes eram agricultores e familiares, incluindo entre eles 

Agostinho de 7 meses e Eduard de 2 meses de vida. Um ano depois, em 25/10/1857, aportou 

em Santos, vindo da cidade do Porto, a barca Santa Clara, com 145 colonos portugueses, 

importados por Antonio de Freitas Guimarães. O grupo era composto por 24 famílias (média 

de 6 membros por família, havia uma família com 16 membros), havendo entre eles: 3 

criados, 2 sapateiros, 2 confeiteiros, 1 pedreiro, 1 chapeleiro, 1 marceneiro, 1 cozinheiro, 1 

músico e 3 com ofícios não identificados. Os 130 restantes eram lavradores e familiares, 

“aparecendo além dos relacionados uma menina (Maria Carlota) de dois meses e meio e outra 

de dezesseis dias”, “nascida a bordo” que teve como primeira pátria o Oceano Atlântico.349  

Abordando as penosas condições a que eram submetidos os emigrados italianos, no 

final do século XIX, na travessia transatlântica entre a Itália e a América do Sul, Emilio 

Franzina observa que muitos sucumbiam por moléstias ou “desconfortos nos navios”. A 

maioria dos óbitos envolvia a porção mais indefesa dos emigrantes, as crianças.350 A 

imigração para São Paulo em meados do XIX, mesmo tendo sido inexpressiva em 

comparação com a que se iniciou na década de 1880, também deixou seu rastro de morte ao 

longo do Mar Tenebroso. Sobre o grupo de 145 colonos portugueses que entrou na Província 

em outubro de 1857, o encarregado da capitania do porto de Santos informou ao presidente 

Fernandes Torres, que procedeu a “chamada por uma relação apresentada pelo consignatário e 

não responderam a ela uma mulher por ter ficado a bordo, três ditas no Porto do embarque, e 

bem assim um homem, e ainda mais um homem, oito meninos, e oito meninas, por haverem 

falecido na viagem”.351
 

                                                                                                                                                                                     
mostra que entre 1869-1875, emigraram legalmente do país 788.857 habitantes, sendo 539.624 (68,40%) do 

campo e 128.768 (16,30%) da cidade; emigraram clandestinamente 97.184 italianos, sendo 71.359 (73,40%) do 

campo e 8.882 (9,10%) da cidade. FRANZINA. Emílio. A Grande Emigração: o êxodo dos italianos do Vêneto 

para o Brasil. Tradução Edilene Toledo e Luigi Biondi. Campinas. Ed. Unicamp. 2006, p. 94.  
349 Listas de Bordo, Alemães, 03/11/1856; Portugueses, 25/10/1857. APESP-RD. 
350 FRANZINA, op. cit., p. 404. O autor aponta ainda que: “A triste série de lutos iniciava-se já nos dias que 

precediam o embarque, nas ruas de Gênova, e frequentemente já no primeiro dia de navegação, e terminava 

somente na chegada. Várias fontes falam dessas mortes”.  
351 Listas de Bordo, Portugueses, 25/10/1857. APESP-RD. Além dos 18 colonos portugueses falecidos durante a 

viagem, no desembarque em Santos 9 foram hospitalizados: as irmãs Rosa, 7 anos e Ana, 5, naturais de Paços de 

Ferreira (Distrito do Porto); Joaquim Gomes, 23, solteiro, lavrador, de Peso da Régua (Distrito de Vila Real); 



200 
 

 
 

Com o fracasso do sistema de parceria, na década 1860 a imigração para São Paulo se 

tornou insignificante. Por dados reproduzidos por Gonçalves, no decênio de 1850 o número 

de imigrantes introduzidos na Província foi de 6.310, no decênio de 1860 caiu para 1.681 e no 

de 1870 subia para 11.870.352 Particularmente, no caso dos portugueses, com a construção na 

década de 1860, de estradas de ferro em Portugal, muitos trabalhadores lusitanos foram 

empregados nesse empreendimento: 

O País tinha pouca mão de obra qualificada disponível e essa foi importada, e paga a 

preços elevados, de Inglaterra, da França e de Espanha. Mas a construção ferroviária 

necessitava também de grandes massas de trabalhadores sem qualificação. Em 

outubro de 1860 havia 6.000 trabalhadores empregados na construção das linhas da 

Companhia Real. Esse número subia para 22.000 trabalhadores em 1861, altura em 

que também começava a construção do caminho de ferro do Sueste.353 

Do lado de cá do Atlântico, na construção da estrada de ferro da SPR, portugueses e 

brasileiros conformavam a maioria da mão de obra sem qualificação empregada nas obras. 

Desse encontro, muitas vezes explosivo, originaram-se conflitos sociais e de trabalho fora e 

dentro do perímetro da ferrovia envolvendo os dois grupos, e que foram registrados na 

imprensa e na documentação oficial. No contexto mais amplo, as desinteligências entre 

brasileiros e portugueses perpassou todo o período imperial, chegando até o período 

republicano. Gladys Ribeiro analisando o antilusitanismo na chamada República Velha no 

Rio de Janeiro, destacou: 

A exploração e o antilusitanismo apareciam sempre ligados à sobrevivência e à 

reprodução da própria existência. Brasileiros e portugueses brigavam por pesos e 

medidas, por troco, por aumento de preços e produtos considerados caros, por 

rivalidades comerciais, por dinheiro, trabalho, etc. A luta era árdua. A situação de 

animosidade era quase latente; mas eclodia e pegava fogo ao menor chispar mais 

foguento de palavras, ânimos, rixas, alusões a situações difíceis e a ressentimentos 

vivos, antigos ou novos. Tinha como armas pedras, cacetes, foices, achas, tiros... Foi 

assumida pela imprensa em dois períodos específicos: na década de 1890 e próximo 

aos anos 20, tornando-se, então, “guerra de palavras”, com insultos, artigos, réplicas 

e tréplicas atirados de ambos os lados.354  

                                                                                                                                                                                     
Maria Dias, casada; José Francisco S. Sá, 30, solteiro, de Esposende (Distrito de Braga); Marcelina Carneiro, 

casada, lavradora e seus filhos José, 11, Joaquim, 9, (Santo Tirso, Distrito do Porto); e Manoel Botelho, 29, 

casado, de Peso da Régua, que “faleceu no hospital desta cidade”. 
352 VASCONCELOS. Henrique Doria de. Oscilações do movimento imigratório no Brasil. Revista de Imigração 

e Colonização. Rio de Janeiro, ano 1, n. 2, 1940, p. 227, apud: GONÇALVES, op. cit., p. 177. Na província de 

São Paulo, em 1860, restavam ainda 29 colônias de parceria, reduzindo para 13 em 1870. COSTA, 1989, p. 137. 
353 PINHEIRO. Magda. A construção dos caminhos de ferro e a encomenda de produtos industriais em Portugal 

(1855-90). Análise Social, v. XXIV, n. 101, 102, 1988, p. 745-767. Disponível em: 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223031482P7qFX2fu9Yy92DX7.pdf. Acesso em: 07/06/2015.  
354 RIBEIRO. Gladys Sabina. “Por que você veio encher o pandulho aqui”? Os portugueses, o antilusitanismo e 

a exploração das moradias populares no Rio de Janeiro da República Velha. Análise Social, v. XXIX, n. 127, 

1994, p. 631-654. Disponível em: 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377298U5pFR3uv5Ue93AR2.pdf. Acesso em 07/06/2015. 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223031482P7qFX2fu9Yy92DX7.pdf
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377298U5pFR3uv5Ue93AR2.pdf
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 Mesmo vivenciando circunstâncias bem semelhantes, como era caso da imensa 

maioria dos trabalhadores brasileiros e portugueses inseridos nos canteiros de obras da SPR, 

em situação social parecida, dividindo o mesmo ambiente geográfico de trabalho, as mesmas 

durezas da lida diária da construção da estrada de ferro, expostos as mesmas condições 

perigosas de trabalho, as mesmas moradias improvisadas e até aos mesmos salários,355 o 

antilusitanismo parece ter desempenhado um papel importante nas relações entre esses 

operários. A imprensa também teve o seu importante quinhão de colaboração nesse difícil 

processo de socialização.  

Nos idos de 1862, o Correio Paulistano ao noticiar conflitos ocorridos entre os 

próprios portugueses trabalhadores da ferrovia, criticando uma ventilada inação da autoridade 

policial, insinuava uma analogia entre os portugueses e os salteadores que agiam no entorno 

da estrada de ferro: 

Os portugueses desenfreados travaram combate entre si; e, o que é vergonhoso, a 

autoridade que domina no território, há de cruzar os braços e olhar impassível para 

estes conflitos desastrosos. A autoridade não tem força, acha-se abandonada a si 

própria, e por seu turno abandonará os cidadãos, deixando-os morrer às mãos da 

horda dos salteadores que cercam os trabalhos da via férrea.356  

Essa ligação estabelecida entre trabalhadores portugueses da estrada de ferro e 

salteadores, divulgada pelo periódico, em certas circunstâncias era apresentada de forma 

quase automática. E a forma nada lisonjeira que os operários lusitanos eram tratados aparecia, 

muitas vezes, de forma explícita, deixando transparecer o sentimento lusófobo: 

Anteontem à noite, um português, destes que, vindos dos trabalhos da estrada de 

ferro, vagam pela capital, penetrou em um prédio do largo da Sé, sem dar 

explicações alguma. Por isso se presumiu que tentava roubar. Foi preso por ordem 

do inspetor de quarteirão Gomes de Almeida. Pedimos toda a atenção da polícia, e 

dos senhores inspetores de quarteirão para os vagabundos estrangeiros que inundam 

a cidade.357 

Apesar da referência genérica aos “vagabundos estrangeiros” usada pelo jornal, nesse 

período, os imigrantes que mais entravam na Capital e em outros pontos cortados pela via 

férrea eram os portugueses. O fato de um deles, trabalhador da ferrovia, ter entrado num 

prédio central da cidade durante a noite sem dar explicações ao respectivo inspetor de 

                                                           
355 Com base em informações do engenheiro Daniel Fox, Maria Lúcia Lamounier mostra a variação salarial, na 

forma de diária, idêntica entre trabalhadores, turmeiros, pedreiros, carpinteiros, ferreiros e mineiros brasileiros e 

portugueses das obras de construção da SPR. LAMOUNIER, 2012, p. 255. 
356 Correio Paulistano, 08/10/1862, p. 1. HDBN. 
357 Ibidem, 14/11/1862, p. 2. HDBN. 
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quarteirão, levava a presunção de se tratar de um gatuno. Quantas suposições não podem ser 

tecidas sobre o que o respectivo português foi ter naquela noite num prédio do largo da Sé. 

Noutra notícia, o mesmo jornal recorria ao testemunho de uma vítima de roubo para 

demonstrar que a “chusma de ratoneiros de cavalos” que agia por vários quilômetros ao longo 

da linha, desde as proximidades de Jundiaí até Mogi das Cruzes, seria formada, em sua 

maioria, por operários portugueses da estrada de ferro: 

Infestam atualmente uma chusma de ratoneiros de cavalos, que ao menor descuido 

vão deixando a pé aos cavaleiros menos cautelosos. Diz-nos uma vítima de 

semelhantes atentados, que são na maior parte trabalhadores portugueses da estrada 

de ferro os tais industriosos, e que a linha destas ingênuas operações se estende 

desde a Cachoeira à Mogi, sendo o centro esta capital. Recomendamos, pois a 

polícia que tome sob sua guarda os indivíduos que se dão a tais misteres e 

prevenimos ao público cavaleiro que se acautele contra os assaltos dos equestres 

bandidos.358 

Difícil saber até que ponto uma das vítimas dos mencionados atentados dizia a 

verdade ao apontar a presença proeminente de trabalhadores portugueses entre os “equestres 

bandidos” que atuavam de ponto a ponto da linha, tendo a Capital como epicentro de suas 

“ingênuas operações”. O que é mais perceptível de se notar é a linguagem preconceituosa e 

antilusitana que era difundida por muitos na imprensa, com relação aos portugueses 

empregados na estrada de ferro, como por exemplo: “Senhor redator – Desgraçadamente 

temos sido açoitados nesta vila de Jundiaí de várias pestes, bem como dos portugueses que 

trabalham na via férrea”, assinalava “o vigilante”.359   

A região entre a vila Belém, no atual município de Francisco Morato,360 local de 

acampamento de operários da construção da estrada de ferro, e Jundiaí, numa faixa de 21 km - 

                                                           
358 Ibidem, 15/07/1864, p. 2. HDBN. 
359 Ibidem, 24/01/1864, p. 3. HDBN. 
360 “Um pequeno lugarejo denominado Vila Bethlém era sede da Companhia Fazenda Belém, empresa associada 

da The São Paulo Railway Co. [...]. Uma parte da Fazenda Belém, denominada Campos do Juqueri, foi 

comprada por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, na época, por 8.888 contos de réis. A Vila Bethlém 

servia de acampamento aos operários que construíram o túnel (Cachoeira) que transpunha a Serra do Botujuru”. 

Disponível em: http://www.franciscomorato.sp.gov.br/index.php?tag=f6252e74-b6af-11e4-a473-0050563c0125. 

Acesso em: 26/02/2016. A aquisição de terras nessa região, como resultante do empreendimento da ferrovia, foi 

um processo que trouxe problemas para moradores locais que viviam de suas roças: “Senhor Redator. Existindo 

diversos moradores acompanhando as margens do rio ou ribeirão Jundiaí, na paragem do bairro Mato Dentro ou 

do Vuturucaia, distante da vila do mesmo nome três léguas, e defronte estes moradores, além de um chapadão 

alto existe a fazenda denominada do Barbado da qual era proprietário o ilustríssimo senhor Jose Zeferino de 

Faria Paes, com o qual se conservam tais moradores sem que sofressem o menor prejuízo ou incômodos, 

desfrutando cada um sua propriedade sem inconveniente algum: acontecendo, porém que por ocasião da fatura 

da estrada de ferro, que vai passar pela dita fazenda Barbado, seu proprietário fez venda da mesma fazenda ao 

excelentíssimo senhor Barão de Mauá [...] este senhor segundo dizem aforou a mesma fazenda ao ilustríssimo 

senhor Sharp[...] que alugou os campos daquela fazenda aos negociantes e trabalhadores da estrada, os quais sem 

http://www.franciscomorato.sp.gov.br/index.php?tag=f6252e74-b6af-11e4-a473-0050563c0125
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área onde estava inserido o túnel da Cachoeira - foi palco de vários conflitos abrangendo 

trabalhadores brasileiros e portugueses empregados nas obras de construção da via 

permanente. 

Imagem 23. Pedreiro na construção da Estação de Belém. 

 

Fonte: Museu Paulista da USP, apud: BARBOSA e MEDEIROS, p. 147. 

Imagem 24. Trabalhadores na construção de armazém em Jundiaí. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

                                                                                                                                                                                     
procederem as cautelas necessárias [...] e avisos aos vizinhos confinantes, puseram fogo com grande seca e sol 

forte que durou dias e noites, devorando as terras de tais moradores, deixando em devassamento aquelas 

propriedades, pelo que os animais estragam as plantações de uns, e passam para os cercados de outros, dando 

lugar a que sejam devassadas por aqueles homens inteiramente desconhecidos (d)as plantações e cerca(d)os em 

aberto, visto andarem em procura de seus animais, em cujas ocasiões tem havido algumas rixas, e que por 

felicidade não tem produzido conflitos [...]. Distrito da vila de Jundiaí, 25 de Julho de 1864. Uma das vítimas”. 

Correio Paulistano, 29/07/1864, p. 3. HDBN.    
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O mês de outubro de 1863 foi particularmente crítico nessa região das obras, 

ocorrendo sérios enfrentamentos, principalmente entre operários portugueses e brasileiros, 

mas também alguns espanhóis: “A 25 de Outubro travou-se, em Ponto da Cachoeira, da via 

férrea desta Capital a Jundiaí, um conflito entre os operários brasileiros e portugueses, que 

deu em resultado ficar morto um brasileiro e feridos sete; e assim mais feridos portugueses e 

dois espanhóis”.361 Esse acontecimento, que pelo mapa do engenheiro fiscal ocorreu entre os 

dias 25 e 28 de outubro, provocou grande repercussão dentro da Província, tendo chegado, 

inclusive, ao outro lado do Atlântico, em Portugal. A repercussão causada por esse traumático 

evento, com desdobramentos que se estendeu por quadro dias, pode ser apreendida pela 

quantidade de documentos que foi produzido sobre ele. Vários ofícios das autoridades 

policiais abordaram o fato, que recebeu amplo destaque no Correio Paulistano, com vários 

atores sociais debatendo o episódio nas páginas do afamado periódico.  

Cinco dias após o início dos conflitos, veio à tona a primeira notícia: “Consta-nos ter 

havido grande conflito entre os trabalhadores da estrada de ferro que se acham na Cachoeira, 

estrada de Jundiaí. O senhor Chefe de polícia para ali marchou anteontem com uma força de 

40 praças”.362 Em 30 de outubro, ao meio dia, o chefe de polícia Luiz José de Sampaio, que 

fora enviado ao local da contenda, em ofício ao presidente da Província, assim descrevia, o 

que na sua visão, mais parecia ser um cenário de guerra: 

A empresa da Estrada de Ferro suspendeu todos os trabalhos, sob motivo das 

desordens que deram lugar a retirada dos trabalhadores Brasileiros. Estes 

trabalhadores, agora se verificou, acham-se daqui a uma légua, em grande número. 

Consta que mandaram comprar pólvora, e preparam-se para acatar todos os 

Portugueses, na Cachoeira e Juqueri, desde que eu me retirar. Um bom número de 

Portugueses, que encontrei, se acha retido; todavia muitos fugiram, antes de eu aqui 

chegar. Consta que estes também se preparam para salvar seus compatriotas.363 

No mesmo dia, já às seis horas da manhã, Sampaio relatava: 

Chegamos a Belém com possível rapidez. Aí pernoitamos, para fazer descansar a 

força, e tomar informações. Vim no conhecimento de que os Portugueses se 

achavam reunidos em grande número, e armados, e bem assim os Brasileiros, entre 

                                                           
361 Documento que acompanham o relatorio do Illmo e Exmo Sr. Conselheiro Dr. Vicente Pires da Motta 

apresentdo a Assembléa Legislativa Provincial na sessão do anno de 1864. Typ. Imparcial J. R. A. Marques. 

1864, p. 6. CRL. O mapa de acidentes na SPR que acompanha o relatório da Província cobre o período de 

janeiro-setembro de 1863. Porém, em mapa do relatório mensal do engenheiro fiscal relativo a outubro de 1863, 

com a observação de que “foram presos vários portugueses e brasileiros e depois postos em liberdade”, informa 

que o brasileiro falecido foi Ignacio Antonio de Jesus e que além dos sete nacionais e os dois espanhóis feridos, 

um português foi ferido nos entreveros ocorridos entre 25-28/10/1863. Ofícios Diversos, Fiscal, 30/11/1863. 

APESP-RD. 
362 Correio Paulistano, 30/10/1863, p. 1. HDBN.   
363 Ofícios Diversos, Província, 30/10/1863. APESP-RD. 
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os quais apareceu grande rivalidade. Sabendo que a autoridade de Jundiaí se 

aproximava à Cachoeira, mandei dizer que entrassem aí, à mesma hora, em que eu 

me aproximasse. No caminho, antes de chegar à Cachoeira encontrei os Portugueses, 

que vinham apresentar-se a mim. Fiz os desarmar, e se acham detidos, enquanto faço 

averiguações. Por agora só foi encontrado um cadáver de um Brasileiro, e alguns 

feridos. Fala-se que há gente enterrada pelo mato; pois os Portugueses os 

perseguiram durante dois dias ficando parados os trabalhos da via férrea. Acham-se 

tudo em paz. Espero hoje tomar pleno conhecimento do ocorrido para regressar.364  

O clima era de tensão, o chefe de polícia ao se dirigir para a região do conflito com 

uma força de quarenta homens observou que ali se encontrava uma grande quantidade de 

brasileiros que teriam mandado “comprar pólvora” com intuito de acometer “todos os 

Portugueses” estacionados na Cachoeira e no Juqueri, que também estariam reunidos em 

grande número e armados. A autoridade policial ao argumentar que entre os dois grupos teria 

surgido “grande rivalidade” e após ter se deparado com um brasileiro morto e demais feridos, 

talvez tomado pelo calor dos acontecimentos, deu crédito aos prováveis boates de que haveria 

“gente enterrada pelo mato”. Se os trabalhadores brasileiros realmente adquiriram pólvora, 

não há como saber, mas que as notícias sobre os tumultos na Cachoeira se espalharam como 

pólvora, não há dúvida. Isso fez com que autoridades de Campinas e Jundiaí, 

extraoficialmente e com supostas “tensões exageradas” se dirigissem para o local dos 

conflitos com uma excepcional “força armada de faca e espingarda” composta de 

aproximadamente cem paisanos e treze praças. 

Escrevendo da vila de Belém em 31 de outubro, ao retornar da Cachoeira, Luiz José de 

Sampaio reclamou “não ter encontrado ali a menor comodidade. Os soldados não tiveram o 

que comer, e eu mesmo dormi no chão, tal é o modo porque a companhia procede para com 

aqueles que a custa de tantos sacrifícios lhes vão prestar o auxílio legal”. A autoridade policial 

relatou que após prender mais de cem portugueses tratou “de interrogá-los e ficam detidos até 

está hora 15 dos mais culpados”. Tantos outros teriam escapado para Taipas, outro ponto da 

estrada de ferro e de acordo com informações que teria recebido, eles se preparavam para 

retornar “para seguirem a sorte de seus companheiros”. Todavia, observou não saber se isto 

aconteceria e por outro lado, desconfiava “sempre desse excesso de obediência de parte de 

                                                           
364 Ibidem. Sobre as outras autoridades que se dirigiram para a região do túnel da Cachoeira, o chefe de polícia 

informava “que vieram de Jundiaí o Doutor Juiz Municipal José Luciano Barbosa com cerca de cem paisanos e 

de Campinas, além do Delegado Doutor Francisco Antonio Pinto, o Capitão Bauman com treze praças do seu 

destacamento. Entre estes vinham o Comendador Joaquim Egidio de Sousa Aranha, e o Doutor Novaes. Creio 

que vieram por deliberação das respectivas autoridades. Estando em Belém soube que esta força armada de faca 

e espingarda e contra a qual se preparavam os Portugueses, vinha com tensões exageradas e podia fazer fogo não 

tendo todo o caráter de legalidade. Por isso apressei-me a chegar a Cachoeira antes deles; visto que no caminho 

já eu tinha dispensado os grupos, tomando o armamento, e prendido alguns chefes”. Ibidem, 04/11/1863. 

APESP-RD.    
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tais sujeitos”. E ainda acrescentou o chefe de polícia, de forma alarmista, que também “na 

Serra houve distúrbios, e que todos os trabalhadores portugueses se dirigiam para essa capital 

por lhes ter constado que os brasileiros queriam acabar com todos os portugueses”.365  

O chefe de polícia encerrou o ofício com um adendo: “os indivíduos que dizem estar 

reunidos nas Taipas, são pela maior parte trabalhadores dali mesmo com alguns que foram da 

Cachoeira”. Esses portugueses, ainda de acordo com a autoridade policial, pretendiam 

apresentarem-se ao presidente da Província, solicitando “providências para se porem ao 

abrigo da lei, e que as suas intenções são pacificas”. Ao se retirar da Cachoeira levando cerca 

de 30 armas retiradas da posse dos portugueses, seguindo para a vila de Belém, Luiz José de 

Sampaio fez ficar na Cachoeira o capitão Bauman com uma escolta de permanentes “para 

proteger o comércio do lugar”.366 

Apesar de toda exageração nos fatos narrados pelo chefe de polícia, de que todos os 

trabalhadores lusitanos estariam se dirigindo para a Capital por, supostamente, constatarem 

que os trabalhadores brasileiros pretendiam dar cabo de todos eles, num relatório extenso e 

circunstanciado, conforme aparece na primeira página do Correio Paulistano de 11/11/1863 

(Documento 10), Luiz José de Sampaio ao transcrever o desenrolar dos acontecimentos 

“sobre os negócios da Cachoeira”, onde ao final teria feito “restaurar o império da lei”, deixa 

transparecer o grau de exacerbação e rivalidade a que teria chegado os desentendimentos entre 

os operários portugueses e brasileiros da construção da SPR:      

No dia 27 do mês próximo findo, à tarde, vieram ter comigo os portugueses Teixeira 

Alves e Heitor, moradores na Cachoeira, queixando-se de que tinham sido 

acometidos, em suas próprias casas, por um grupo de brasileiros, em a noite de 25 

do mesmo mês, e que para não serem vítimas da agressão dos mesmos viram-se 

forçados a procurar abrigo no mato, deixando o primeiro a sua casa de negócio 

entregue as depredações desse grupo. [...] Na madrugada do dia seguinte, sabendo 

que o dr. delegado de Jundiaí tinha reunido alguma força para auxiliar-me, composta 

de alguns guardas nacionais e paisanos, mandei um expresso ao mesmo delegado 

para que a sua gente e qualquer outra que ali se achasse não entrasse na Cachoeira 

antes do meio dia [...] para evitar que alguns trabalhadores brasileiros, que se 

                                                           
365 Correio Paulistano, 07/11/1863, p. 1. HDBN. Essa edição do Correio Paulistano publicou quatro ofícios do 

chefe de policial sobre os conflitos na Cachoeira, num deles Sampaio tentou amenizar as críticas que havia feito 

com relação às condições encontradas por ele e sua tropa, sem, contudo retirar o que havia dito sobre a falta de 

colaboração da companhia férrea em sua diligência: “Parece que vossa excelência interpretou rigorosamente o 

que eu comuniquei a respeito da falta de comodidade, em que nos achamos a nossa chegada à Belém e 

Cachoeira. Não foi minha intenção declarar que as praças sofriam fome por falta absoluta de meios. Eu queria 

fazer sentir unicamente que sofríamos pela demora com que os meios eram obtidos. A companhia interessada 

com a nossa presença não nos auxiliou com cômodos, e a alimentação ainda a nossa custa. Quanto aos meios que 

vossa excelência sugeriu de compra de gado foram por mim empregados, e comprou-se gado como verbalmente 

explicarei a vossa excelência.” 
366 Ibidem.  
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achavam nas imediações da Cachoeira, e que haviam sido barbaramente ofendidos 

por alguns portugueses, não se incorporassem a gente de Jundiaí para tomar 

vingança de tais ofensas, a título de auxiliarem a força pública. Ao amanhecer o dia 

fui informado, que um grupo de mais de 200 portugueses, em grande parte armado, 

se dirigiam à fazenda Belém onde me achava. [...] A questão tinha tomado o caráter 

de nacionalidade, e vossa excelência não ignora as consequências que poderiam 

originar-se de um conflito, visto a irritação em que se achavam os ânimos, pelas 

ofensas feitas em alguns Brasileiros por vários trabalhadores Portugueses. [...] ao 

amanhecer do dia 30 fui despertado pela chegada do capitão José Negreiros de 

Almeida Sarinho, que vossa excelência, em virtude dos boatos aterradores que 

corriam, julgou conveniente fazer marchar para ali, com o resto da companhia de 

cavalaria sobre seu comando. [...] É fora de dúvida que houve da parte de alguns 

portugueses atos de verdadeiro vandalismo, na noite de 26; pois que vários grupos 

deles se espalharam pelos diversos serviços com o fim de tomarem as armas de 

muitos Brasileiros, que estavam pacificamente em seus ranchos, e que quando se 

recusavam entregá-las eram acometidos pelos desordeiros. Também é verdade que 

no dia 26 alguns Brasileiros provocaram a Portugueses e que de ambas as partes 

existem ofensas antigas, provenientes dos conflitos anteriores, que necessariamente 

terão de fazer explosão, se porventura vossa excelência não mandar para ali uma 

força suficiente para conter o grande número de turbulentos, que se encontram 

naquelas paragens.367 

Documento 10. Relatório do Chefe de Polícia. 

 

A despeito de reconhecer que “a questão tinha tomado o caráter de nacionalidade” e 

que dos dois lados da contenda existiam “ofensas antigas, provenientes dos conflitos 

anteriores”, o chefe de polícia não deixava de apresentar os portugueses como indivíduos 

                                                           
367 Ibidem, 11/11/1863, p. 1. HDBN (grifos meus). O relatório está transcrito na íntegra no Anexo 1.  
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violentos, com os brasileiros sendo “barbaramente ofendidos” por eles. Sampaio era 

categórico no seu relatório ao apontar que teria havido por parte de alguns lusitanos “atos de 

verdadeiro vandalismo, na noite de 26”. Quando, então, muitos portugueses haviam tentado 

subtrair as armas de vários brasileiros, que se encontravam “pacificamente em seus ranchos”. 

Pacificamente armados, diga-se de passagem. 

Informando o resultado de sua diligência a região da Cachoeira ao presidente Vicente 

Pires da Mota, o chefe de polícia indicou que: 

No dia seguinte (31/10) regressei para Belém, e fiz deter vários portugueses em 

número superior a trinta; mas tendo informações favoráveis de pessoas insuspeitas a 

respeito de alguns, que não tinham tomado parte nos acontecimentos da Cachoeira, 

deixei-os seguir para os seus trabalhos, depois de lhes fazer as devidas advertências, 

deixando detidos apenas 9, que são Urbano Exposto, João Augusto Martins de 

Carvalho, Francisco Martins Valente, Antonio Dias de Oliveira, Manoel Gomes de 

Junior, José Ferreira, José Garcia de Souza, Domingos Damasco e Manoel Alves, 

sobre que não tive boas informações, e que fizeram parte do grupo armado  de que já 

tratei,  para proceder nesta cidade a mais amplas informações, visto não me ser 

possível permanecer por mais tempo no lugar dos trabalho da linha férrea, pela falta 

de sustento para a força e pelo mau estado de minha saúde. Também fiz conduzir 

para essa capital os Brasileiros Francisco Antonio Tenório da Silva, conhecido por – 

Carioca – por me constar ser desordeiro, e estar no caso de servir no exército; 

Manoel Francisco Pereira, por me constar ter tido parte nos primeiros tumultos da 

noite de 25, e Cypriano Corrêa por ter pretendido arrombar a porta de um Português 

com casa de negócio nas Taipas. Em caminho para essa cidade evadiu-se do poder 

da escolta o português Domingos Damasco, que era indigitado como um dos chefes 

dos desordeiros da Cachoeira, e que fora por mim capturado em um rancho perto do 

túnel.368 

Após o relatório do chefe de polícia vir a lume surgiram diversos artigos no Correio 

Paulistano sobre os episódios na Cachoeira. No dia 17 de novembro, após comprovação de 

inocência e posterior soltura, o grupo de portugueses que havia sido preso e indiciado por 

suposto envolvimento no quiproquó da Cachoeira - com exceção de Domingos Damasco que 

havia fugido da escolta - “obedientes ao impulso” dos seus “corações”, publicou um texto no 

mesmo jornal como forma de agradecimento ao compatriota Rafael Ascoli, que usando de 

“prudência e energia” teria contribuído para “que sucessos desagradáveis não tivessem lugar, 

e o sangue português não houvesse corrido pela imprudência de alguns desordeiros e vadios”, 

conseguindo a libertação dos trabalhadores portugueses da estrada de ferro: 

Devemos ainda a nossa soltura a inocência em que estávamos e a intervenção do 

digno senhor Rafael Ascoli. Incansável na proteção que nos concedeu, esclareceu os 

fatos, coligiu as informações sobre nossa inocência e nos restituiu a liberdade. [...] o 

senhor Ascoli excedendo em muitos os seus deveres não permitiu que sobre nós 

pesassem despesa alguma, aliás, avultada, e a fez toda de seu bolso. Não parte só de 

                                                           
368 Ibidem. 
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nós os elogios a tão nobre procedimento, são os de todos os portugueses residentes 

nesta cidade e nos trabalhos da linha férrea que a uma só voz apregoam a nobreza do 

procedimento do muito digno sr. Ascoli. São Paulo 17 de Novembro de 1863. José 

Ferreira, José Garcia de Souza, Manoel Alves, Antonio Dias de Oliveira, Urbano 

Esposto, João Augusto Martins de Carvalho, Francisco Martins Valente, Manoel 

Gomes Junior.369   

O português Rafael Ascoli, de acordo com o relatório de Sampaio, desempenhou um 

papel importante de mediador nos conflitos entre os portugueses e os brasileiros. Todavia, o 

comendador Francisco Egidio de Sousa Aranha insinuou que a mediação de Ascoli junto a 

Luiz José Sampaio serviu para “a fuga dos desordeiros mais comprometidos” nos distúrbios 

da Cachoeira. No artigo publicado em 19 de novembro, Sousa Aranha, que juntamente com 

outras autoridades e forças policiais e paisanas, havia marchado para a Cachoeira na ocasião 

dos conflitos, dirigiu pesadas críticas aos escritos do chefe de polícia, principalmente no 

ofício de quatro de novembro, sobre os acontecimentos envolvendo os operários da ferrovia. 

Argumentando que tinha se deparado “com algumas inexatidões, que, por amor a verdade, 

cumpre desaparecer”, alegou: 

[...] que espontaneamente, e não por deliberação das autoridades competentes, como 

falsamente acredita sua senhoria, um grupo de paisanos, composto de pessoas gradas 

de Campinas, partiu desta para o ponto do conflito, com o fim de garantir a seus 

concidadãos suas vidas, ameaçadas por esse grande número de revoltosos, e de 

secundar a força pública, se fosse mister à manutenção da ordem. Pessoas que 

ocupam posição social elevada, pais de família honestos, circunspectos, prudentes, 

não poderiam ter – tensões exageradas – como se exprimiu sua senhoria, seus 

nomes, citados, protestam contra expressões tão falsas. Ainda sua senhoria nas 

aleivosas palavras do seu ofício – armadas de faca – procura atirar o ridículo sobre 

pessoas, cujo caráter os subtrai as suas inventivas.370  

A narrativa do chefe de polícia com respeito aos procedimentos das autoridades de 

Campinas e Jundiaí nos acontecimentos na Cachoeira provocou a revolta de Francisco Egidio 

de Sousa Aranha, ferindo seu orgulho elitista. Sousa Aranha, que possuía “posição social 

elevada”, era membro de uma das famílias mais abastadas de Campinas,371 prosseguiu na sua 

                                                           
369 Ibidem, 18/11/1863, p. 2. HDBN.  
370 Ibidem, 19/11/1863, p. 2. HDBN. 
371 O pai de Francisco Egidio de Souza Aranha, seu homônimo, foi um dos pioneiros no cultivo de café em 

Campinas, cultivando também cana de açúcar e desempenhando a função de “capitalista” emprestando dinheiro 

a juros. Como aponta Maria Alice Ribeiro, Souza Aranha (pai) “foi grande proprietário de terras com lavouras de 

cana de açúcar e de café; produtor de açúcar, senhor de engenho e cafeicultor; grande proprietário de escravos; e 

finalmente, mas, nada desprezível, grande possuidor de dinheiro a prêmio”. Ao falecer em 1860, o seu 

patrimônio/riqueza inventariado era de 1.035.999$000 (mil e trinta e cinco contos e novecentos e noventa e nove 

mil réis). Apenas o plantel de 356 escravos foi avaliado em 468.500$000 (quatrocentos e sessenta e oito contos e 

quinhentos mil réis). RIBEIRO. Maria Alice Rosa. Açúcar, café, escravos e dinheiro a prêmio: Campinas, 1817-

1861. Resgate, v. XXIII, n. 29, Jan-Jun 2015, p. 15-40. Disponível em: 

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/viewFile/8645788/13087. Acesso em: 21/11/2016. 

http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/viewFile/8645788/13087
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ira contra Luiz José de Sampaio, acusando a principal autoridade policial da Província de agir 

com um “proceder criminoso” nos desdobramentos envolvendo os trabalhadores portugueses: 

Não podemos deixar de fazer notável um fato de alta gravidade. O senhor dr. 

Sampaio diz que muitos portugueses fugiram antes da sua chegada. Neste ponto sua 

senhoria foi muito lacônico: era mister ocultar alguma coisa, que, de alta 

importância o comprometeria, chegando aos ouvidos das autoridades superiores: 

refiro-me à mediação do senhor Rafael Ascoli entre os portugueses, e o dr. chefe de 

polícia, mediação, que, dizem importara a fuga dos desordeiros mais 

comprometidos. É princípio não controvertido – a autoridade obra diretamente, e 

não por meio medianeiro. Não pode fugir senhor dr Sampaio: o seu procedimento 

foi determinado por uma cobardia estranha, ou por uma proteção criminosa. Ainda 

apocrifamente negou sua senhoria à hospitalidade da companhia, talvez para paliar o 

seu proceder criminoso, pelo qual, com todo o cinismo, foi levado ao ponto de 

pregar abertamente que – não havendo justiça na Cachoeira cada um devia fazê-la 

por suas próprias mãos! Que princípio tão subversivo a ordem, que a sua senhoria 

tanto incumbe manter! O prestígio da autoridade é sempre, sem dúvida nenhuma, 

um elemento de força e uma condição indispensável da ordem e tranquilidade 

pública: se esta verdade fosse a risca observada, de há muito o senhor dr. Luiz José 

de Sampaio não seria chefe de polícia da província de São Paulo. [...] 15 de 

Novembro de 1863. Francisco Egidio de Sousa Aranha.372 

Parece não ter havido através do Correio Paulistano qualquer réplica do chefe de 

polícia Luiz José de Sampaio às graves acusações imputadas a ele por Sousa Aranha, de que 

supostamente, com a intermediação do português Rafael Ascoli, teria permitido que 

portugueses envolvidos nos conflitos da Cachoeira fugissem. Entretanto, Rafael Ascoli se 

defendeu das acusações do comendador Sousa Aranha contra ele, observando que: 

Quando me adiantei para interpelar o grupo, que me declarou ter-se armado, em 

defesa, enquanto a polícia não chegava; alguns chefes do motim já não faziam parte 

dele. [...] Todos que encontrei, conduzi a presença das autoridades. Todos viram 

isto. Eu era incapaz de fazer cair debaixo do poder da lei os inocentes, facilitando 

fuga aos culpados. Tanto é assim, que sabendo eu que o português Damasco, que 

dizem, comprometido, se achava oculto, além do túnel para lá me dirigi em 

companhia das autoridades, arrombei seu rancho e o prendi.373  

O chefe de policial, ao informar que nos conflitos entre os trabalhadores da estrada de 

ferro havia morrido um operário brasileiro, com outros dez sofrendo ferimentos, entre eles 

sete brasileiros, um português e dois espanhóis, acabou reconhecendo que esses números 

efetivamente não correspondiam aos aterrorizantes boatos que haviam se espalhado. Acontece 

que os boatos tiveram uma grande ressonância. Buscando minimizar a repercussão alcançada 

por eles, um “Amigo, Patrício Campineiro” fez publicar uma missiva criticando a dimensão 

alcançada pela “briga na Cachoeira”, dizendo não ter se tratado de um “São Bartolomeu, nem 

umas vésperas Sicilianas”, de forma irônica deitava sua pena: 

                                                           
372 Correio Paulistano, 19/11/1863, p. 2. HDBN. 
373 Ibidem, 20/11/1863, p. 3. HDBN. 
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Não morreram 16 brasileiros, morreu um. Se quiserem que os 16 estejam enterrados 

no mato, clamando vingança, devem ser todos – filhos de São Vicente de Paula, 

porque nem uma família, nem um parente chora a perda das infelizes vítimas, devem 

ser nômades, porque também ninguém se queixa que falte quem quer que seja de sua 

casa. Não dês as desordens da Cachoeira outras proporções se não a que pode ter 

uma briga entre grande número de operários ou trabalhadores aglomerados em 

distância da força pública. A distinção que fazemos entre portugueses e brasileiros 

não tem, entendo eu, outro alcance que o que teria entre outros estrangeiros e talvez 

entre os nossos de diferentes províncias; as epigramas com que as classes menos 

instruídas se deleitam em troca reciprocamente chegam ordinariamente a produzir 

conflitos sempre graves na razão da distância do corretivo. Haja em todos os lugares 

em que avultar o número de trabalhadores da estrada, uma força militar e verás que 

não teremos a repetição dos fatos da Cachoeira, assim como não teríamos esse 

mesmo, se os desordeiros tivessem receio de um piquete a cavalo, ainda que 

estivesse a uma légua de distância. [...] Amigo, Patrício Campineiro.374  

Numa crítica a asseveração do chefe de polícia de que os acontecimentos na Cachoeira 

tinham adquirido um caráter de nacionalidade, na visão do missivista de Campinas os 

desentendimentos entre os trabalhadores da ferrovia estavam mais relacionados ao grande 

número de trabalhadores que se achavam longe do alcance das forças públicas. Não seria 

propriamente por questões de rivalidade nacional que teriam ocorridos os conflitos entre 

brasileiros e portugueses, mas sim em razão da deficiência, da ausência das forças de 

repressão nos canteiros de obras da estrada de ferro. O Amigo, Patrício Campineiro, que pelo 

pseudônimo utilizado poderia ser um português morador de Campinas, o que talvez 

justificasse a contracrítica as críticas de Sousa Aranha sobre o proceder do português Rafael 

Ascoli junto ao chefe de polícia, que supostamente, teria resultado na fuga dos operários 

portugueses comprometidos nos episódios. Sobre a atuação de Rafael Ascoli, que deveria ter 

grande trânsito entre os seus compatriotas trabalhadores da estrada de ferro, o missivista 

negando que ele “incitasse os seus patrícios e provocasse os nossos a contenda: isso é 

invenção talvez de alguém que lhe quer bem”, argumentou que contrariamente a isso “ele fez 

quanto pôde desarmar uns e conter outros, a ele devemos não ter corrido muito sangue. Tenho 

ouvido dizer a muitos que marcharam de Jundiaí, que esse homem fez com que não houvesse 

o diabo. Fiquemos aqui no diabo, e basta de Cachoeira, passemos adiante ele”.375 

Porém, o diabo não foi passado adiante. Outro missivista que saiu em defesa de Rafael 

Ascoli - desta feita certamente um brasileiro - por sua atuação, ao que parece decisiva nos 

acontecimentos da Cachoeira e que teria evitado um grande derramamento de sangue, foi 

alguém que teria testemunhado os fatos, ao menos é o que sugere a assinatura no texto: “Um 

brasileiro testemunha ocular”. A carta foi publicada no Correio Paulistano no mesmo dia 

                                                           
374 Ibidem. (grifos meus). 
375 Ibidem (grifos originais).  
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20/11/1863 e na sequência da carta do Amigo, Patrício Campineiro, debaixo do mesmo título 

“Negócios da Cachoeira”, quase sugerindo uma seção provisória criada pelo jornal para 

receber textos relacionados ao conflito, tamanho foi o destaque que o tema mereceu no 

periódico paulistano. Dizendo que assentava em escrever as linhas do seu texto somente no 

“abono do que é verdadeiro”, a tal testemunha ocular dos acontecimentos fatídicos ocorridos 

entre os dias 25-28 de outubro de 1863, num trecho de 21 km da terceira seção da linha -  

estação Belém (km 118), estação Jundiaí (km 139), com epicentro dos conflitos na região do 

túnel da Cachoeira (km 121) - fez uma defesa apaixonada da participação do português Rafael 

Ascoli nos eventos, que teria acompanhado a polícia até a região dos tumultos “não só por ser 

amigo pessoal dos funcionários, como porque seu auxílio lhe foi pedido”. E além do mais, 

como “amigo que é dos brasileiros, principalmente nesta província” e porque também 

mantinha relações sociais “com seus compatriotas portugueses”. Com essa rede de 

sociabilidade que mantinha Ascoli não poderia como não “recusou o seu concurso na 

Cachoeira, e dizia ele, com o fim de se obter uma solução pacífica, sem derramamento de 

sangue, nem dos nacionais, nem dos estrangeiros”. Com o grande cabedal social que parecia 

desfrutar na Província entre os “homens de todas as classes” da estrada de ferro e de fora dela, 

não é de ser duvidar que tenha sido ele a tomar à dianteira nos eventos e chegado primeiro ao 

grupo de operários portugueses armados que havia lhe informado, queriam a proteção das 

autoridades. E para além de desarmá-los e conduzi-los ao chefe de polícia, também teria 

ajudado na “prisão de alguns portugueses, declarando que sua opinião era que não sofressem 

os inocentes, e escapassem os chefes da desordem”. E talvez, por ser “um dos portugueses 

mais afeiçoados aos brasileiros principalmente aos paulistas, pois seus filhos são paulistas, e 

sua residência é São Paulo”, Ascoli não parou por ai: 

Depois de estarem os portugueses retidos, para se verificar quais os chefes do 

tumulto, o senhor Rafael Ascoli declarou que, estando eles na qualidade de presos 

ninguém mais podia tocá-los. [...] Isto não é pronunciar-se contra os brasileiros [...] 

Foi ele em pessoa, e em companhia do senhor chefe e delegado de polícia, que 

prenderam o português Damasco, que se supõe o chefe da desordem. [...] as prisões 

que se fizeram dos portugueses foi com seu concurso; que ele foi quem despachou 

os próprios para as Taipas, de onde constava que partiam muitos portugueses 

armados, declarando que se tais fizessem não contassem com o auxílio de 

compatriota que sempre prestou aos trabalhadores portugueses: foi obedecido. O 

mesmo fez em relação à gente da serra, que se preparava para sair. Seu empenhou 

era, como todos viram, que se restabelecesse a paz, desde logo, presos e punidos os 

cabeças do motim.376  

                                                           
376 Ibidem. 
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Ao darmos crédito às linhas escritas pelo brasileiro que disse ter testemunhado os 

fatos, deduz-se que a participação do português Rafael Ascoli nos episódios da Cachoeira foi 

decisiva para o desfecho dos conflitos e imprescindível o seu apoio ao chefe de polícia Luiz 

José de Sampaio. Essa não foi a primeira vez que o português em tela agiu como coadjuvante 

das autoridades da Província. Em abril de 1852, ele escreveu a José Thomas Nabuco em 

resposta a um ofício desse presidente de 31/12/1851, “louvando os esforços” que Ascoli teria 

empregado “para atalhar o incêndio da casa de sobrado na travessa da Rua do Rosário que 

teve lugar na noite de 20 para 21 do mesmo mês”. Se dizendo “sumamente agradecido” a 

Thomas Nabuco, observava que: “só me resta significar que sempre estarei pronto a coadjuvar 

a autoridade pública”, conforme fosse requisitado.377   

Também rechaçando a dimensão alcançada pelas notícias sobre os conflitos entre os 

trabalhadores brasileiros e portugueses da estrada de ferro na Cachoeira, veiculadas no 

Correio Paulistano e difundidas entre os contemporâneos, surge um novo missivista, tal Zé 

da Veslia. Ainda mais irônico que o Amigo, Patrício Campineiro, com um humor muito 

sarcástico, Zé da Veslia em suas “Cartas Familiares III” ao compadre Pancracio, louvando “a 

Deus por termos vistos surgir à aurora do ano de 1864”, dizia ao agora “histórico compadre”, 

que “como estamos em ano novo, para de uma vez pôr a vossa mercê com boca aberta, vou 

pachorrentamente contar-lhe tudo quanto ocorreu no hiperbólico ano de 1863”. E na 

retrospectiva dos fatos e acontecimentos que ocorreram “no hiperbólico ano de 1863”:  

A segunda grande desordem da Cachoeira (a primeira: a citação que abre o quarto 

capítulo), então nem falemos, foi negócio que deu em vaza barris com um chefe de 

polícia, e um delegado do mesmo. Pôs-se em alarme a cidade, 500, 1.000, não sei 

quantos mil trabalhadores da estrada de ferro dizia-se que aí vinham como gato a 

bofes, contra a capital, que não tinha para guarnecê-la se não os soldadinhos de 

chumbo que existem nas lojas de ferragens. Foi o diabo, pusilânime compadre. Para 

o lugar do conflito marchou logo o chefe de polícia, mais o delegado, e mais um 

representante dos Castros fortes. Falou-se muito, mentiu-se muito, fez-se muito 

espalha-fato, e afinal por causa do sono e da fadiga acabou-se tudo em farsa, 

felizmente. E que tal, compadre? É verdade, que dizem alguns linguarudos que 

houve combate forte na tal Cachoeira dos meus pecados, que morreu muita gente, 

enterrou-se muito corpo cristão pelo mato, que os verdadeiros criminosos evadiram-

se. Ora se a gente séria for a dar crédito no que dizem os linguarudos estava tudo 

perdido, verídico compadre, portanto ponha tudo de quarentena a este respeito, e 

espere por outra. [...] Vivorio Compadre, O Zé da Veslia.378  

O Zé da Veslia provavelmente estava se referindo ao português Rafael Ascoli ao 

mencionar “um representante dos Castros fortes” que tinha marchado com o chefe de polícia e 

                                                           
377 Ofícios Diversos, Remetente: Rafael Ascoli, 04/01/1852. APESP-RD. 
378 Correio Paulistano, 01/01/1864, p. 2. HDBN. 
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o delegado ao local dos conflitos. A despeito da real dimensão dos entreveros ocorridos entre 

os operários da estrada de ferro, envolvendo principalmente brasileiros e portugueses - um 

trabalhador morto e dez feridos não é algo irrelevante - e do peso maior ou menor que o 

antilusitanismo pode ter desempenhado nos eventos, o episódio ecoou em Portugal. Foi 

publicado no jornal da cidade de Coimbra, O Tribuno Popular, em 19/12/1863, com o título 

de “Triste Conflito”. Para o Correio Paulistano, o periódico coimbrense teria pintado “com 

cores por demais carregadas as desavenças que houve na Cachoeira entre portugueses e 

brasileiros da estrada de ferro”. Porém, em suposto “abono da verdade” o jornal paulistano 

alegava que o seu congênere português teria sido “muito mal informado” sobre os 

acontecimentos e que naquele momento “felizmente os ânimos” estavam, enfim “pacificados 

graças às enérgicas providências que se deram”. Assim, os governos de ambos os países não 

teriam com o que se preocupar, já que não haveria “a lamentar um desastre que incuta receios 

extraordinários quer ao império quer aos emigrados do reino amigo”.379 Resta saber quem 

teria informado mal ao jornal de Coimbra, em que fontes teria se baseado. Afinal, o Correio 

Paulistano foi quem deu ampla publicidade “a segunda grande desordem da Cachoeira”. 

Menos de cinco meses após o periódico da capital da Província tecer essas palavras 

tranquilizadoras, segundo as quais portugueses e brasileiros não teriam com o que se 

preocupar, que cenas como as ocorridas na região das obras do túnel da Cachoeira não se 

repetiriam, não foram confirmadas. Em matéria do mesmo Correio Paulistano em junho de 

1864, era noticiado que “os trabalhadores portugueses da estrada de ferro em Jundiaí de novo 

promoveram uma desordem naquela vila”, quando:  

No dia 12, em uma taberna travaram-se de razões alguns daqueles trabalhadores com 

pessoas do país que ali se achavam, e ameaçaram a estas, pondo-lhes armas ao peito 

etc. Sendo disto avisado o dr. delegado de polícia imediatamente mandou ao lugar 

uma escolta, a qual efetuou a prisão de três portugueses [...]. Os três desordeiros 

foram desarmados e conduzidos a prisão sem novidade; porém, como este fato 

excitasse a animosidade de outros portugueses que há tempos frequentam aquele 

lugar, resolveram assaltar a mão armada à povoação, a fim de arrancar os presos do 

poder da justiça. Como fosse o delegado prevenido do que havia, deu in continenti, 

as necessárias providências, em ordem a evitar a realização de tão arrojado intento, 

recorrendo ao auxílio patrioticamente se apresentaram para reforçar a guarda da 

cadeia, em número de 60 a 70 pessoas. [...] mandou (o presidente da Província) que 

fossem imediatamente e com a devida segurança conduzidos a capital aqueles presos 

[...] é de se esperar que com as enérgicas e prontas providências dadas se restabeleça 

a ordem, ainda desta vez alterada pela turbulência dos trabalhadores portugueses.380  

                                                           
379 Ibidem, 04/02/1864, p. 2. HDBN.  
380 Ibidem, 19/06/1864, p. 1, 2. HDBN.    
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Assim, pela versão apresentada pela polícia à imprensa, os operários portugueses 

seriam os únicos responsáveis pelos desentendimentos ocorridos na taberna com os brasileiros 

que ali se encontravam. E para evitar que os lusitanos assaltassem a “mão armada à 

povoação” para retirar da cadeia os seus compatriotas presos, o delegado contou com o 

reforço de sessenta a setenta indivíduos que “patrioticamente” foram garantir a segurança da 

cadeia da vila de Jundiaí para onde foram conduzidos os três portugueses detidos pela polícia. 

Entrementes, novas vozes dissonantes apareceram para contradizer os fatos descritos na 

imprensa da Capital e na de Santos, já que essa notícia foi reproduzida dois dias depois, 

21/06/1864, na Revista Commercial. 

Desta feita, o indivíduo que se contrapôs a versão oficial dos fatos assinou o texto com 

o sugestivo codinome de O Justiceiro. Pelos detalhes descritos das cenas do episódio 

produzido no interior da taberna, o tal Justiceiro teve ter sido testemunha ocular desse novo 

conflito entre trabalhadores portugueses e brasileiros da ferrovia, ocorridos desta vez, fora dos 

canteiros das obras. O relato começava informado que no Correio Paulistano foram descritas 

“algumas inexatidões” sobre os desentendimentos na “casa de negócio” em Jundiaí, e em 

razão disso o autor iria retificá-las: 

O que se passou foi o seguinte e não como o senhor juiz municipal pintou em peça 

oficial. Alguns portugueses, somente três, foram provocados em uma casa de 

negócio e ameaçados com garruchas por gente do país, que queriam ofendê-los por 

uma mera troca de palavras. Limitaram-se a se defender, e um dos três, único 

armado, apenas puxou por uma pistola. Neste ato a dona da casa aparecendo aplacou 

a questão. Logo depois se apresentou uma escolta de soldados e paisanos dando voz 

de prisão (que já não era em flagrante) e, sem que houvesse a menor resistência, 

começaram a espancar os três portugueses, sendo que um deles caiu por terra sem 

sentidos. É de notar que se ouviram as vozes de mata. O preso não podia caminhar e 

nesse ato ainda recebia muita pancada. Note-se ainda que este preso, que estava com 

a pistola oculta, por medo a lançou fora em caminho para a prisão. Entretanto foi 

pronunciado por uso de armas. Então o que é que determinou a prisão? De tudo isto 

se vê que o que se quis foi somente pintar a questão muito exageradamente para 

parecer que a autoridade fez um grande feito, quando nada houve. E se não nos 

digam como explicar o fato de ser a conclusão deste grande barulho uma pronúncia 

simples, por uso de arma proibida? Pois que fim levaram as resistências que se 

asseverou haver? Por que soltaram os outros dois e só um foi apanhado na rede e por 

um insignificante uso de arma, sendo que em toda a província anda sempre muita 

gente armada? Deixemos por fim a apreciação do público, não se dá nota de culpa, 

se esbordoa, se remete algemado como assassino; sem resistência e tudo mais que se 

viu. É notável que se queira chamar a odiosidade do povo contra os infelizes 

trabalhadores, dizendo que já tomaram parte nos últimos barulhos da Cachoeira e 

quando todos sabem que esses três portugueses foram completamente estranhos a 

eles. O Justiceiro.381 

                                                           
381 Ibidem, 05/07/1864, p. 4. HDBN (grifos meus).  
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A forma violenta como que os lusitanos levados à cadeia foram tratados pelas forças 

policiais e paisanas, ao mesmo tempo em que se ouvia “vozes de mata” por parte de 

brasileiros presentes na taberna, deve ter revoltado outros portugueses, que certamente, não 

tiveram como interceder em favor dos seus compatriotas no momento do fato. Entretanto, 

após o ocorrido, podem ter contado com a união de outros companheiros, na tentativa de 

resgatar da prisão os três patrícios. A solidariedade pátria, algo sempre tão presente entre os 

membros da comunidade lusitana no Brasil, também devia estar presente nesse caso.382 

Solidariedade essa que poderia ter sido ainda mais intensa, quando se pensa que os 

trabalhadores portugueses da construção da via férrea estariam sofrendo represálias, por 

supostamente, terem tomado lugar nos “últimos barulhos na Cachoeira” decorridos no ano 

anterior, como deixa entender o texto do Justiceiro.  

Essas novas desavenças entre lusos e brasileiros ocorreu no dia 12/06/1864, e pelo que 

foi divulgado na imprensa entre 19 e 21 de junho, fica a impressão que na sequência do 

desenrolar dos fatos na taberna, ato contínuo, os portugueses tentaram tomar de assalto a 

cadeia de Jundiaí para libertar os três portugueses presos. Todavia, o presidente da Província 

só foi avisado desses acontecimentos através do delegado de Jundiaí alguns dias depois, em 

ofício do dia 16. O que leva a crer que a tentativa do resgate tenha ocorrido nesta data. No dia 

18, em resposta aquela autoridade policial, foi feito “seguir o capitão Sarinho com trinta 

praças de cavalaria para trazer a esta capital os três portugueses” que se encontravam detidos 

na cadeia daquela vila, de onde “com mão armada os desordeiros” que trabalhavam na 

construção da estrada de ferro, ponto da Cachoeira queriam resgatá-los.383 Chegando às oito 

horas da noite de 22 de junho, naquelas paragens, o capitão Sarinho (José Negreiros de 

Almeida Sarinho) fez recolher a cadeia da Capital o português Antonio Pedro Marujo, 

apontado como “chefe dos turbulentos, e já envolvido nos últimos distúrbios da Cachoeira; 

tendo sido os demais portugueses soltos por ordem da autoridade competente, antes da 

                                                           
382 Maria Izilda Matos aponta que o trabalho era o fator preponderante no quesito da solidariedade entre os 

imigrantes portugueses: “Numa experiência histórica em que o trabalho foi elemento estratégico, os imigrantes 

portugueses dotaram de um novo sentido o ato de trabalhar. Sob certa perspectiva, o trabalho ajudava a superar o 

medo do novo e a insegurança do desconhecido, ele unifica, qualifica e surge como elemento capaz de lhes 

conferir coerência e sentido, construindo laços de solidariedade e estratégias de sobrevivência. [...] O trabalho 

perpassava a vida de homens e mulheres de origem portuguesa; junto com a família e a religião, se tornou fator 

de socialização e solidariedade dentro do grupo”. MATOS. Maria Izilda Santos de. Além Mar: entre o lar e o 

balcão, portugueses em São Paulo. Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade, n. 2, 2009, p. 1-18. 

Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/article/view/9517. Acesso em: 07/06/2015.  
383 Correspondência com Delegados-Subdelegados (1862-1865), ordem E00496, 18/06/1864. APESP.  

http://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/article/view/9517
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chegada da escolta, por haver sido pronunciado no processo instaurado por aquele motivo 

somente o referido Marujo”.384 

 Na sua narrativa dos fatos o Justiceiro queria entender o que teria ocasionado a prisão 

dos três portugueses e por que dois deles foram soltos e somente um havia sido capturado 

meramente por portar uma arma, quando era de conhecimento que dentro da Província muitos 

indivíduos andavam armados. A alegação da pronúncia contra Marujo era em razão dele ser o 

“chefe dos turbulentos”, o que eximia de responsabilidade, inclusive, os seus próprios 

companheiros, que estariam, então, apenas obedecendo a ordens do chefe. Porém, o fato grave 

foi o de Pedro Marujo ser mantido preso e mais, seria processado por supostas ameaças e 

provocações verbais a um grupo de brasileiros, sem que do episódio tivesse resultado maiores 

desdobramentos, além de uma briga numa taberna entre dois grupos nacionais, com forte teor 

de antilusitanismo e quiçá alcoólico. Talvez o que tivesse pesado contra Marujo seria a 

indicação de seu envolvimento nos distúrbios do final de 1863, na Cachoeira. Antonio Pedro 

Marujo pode ter sido mantido preso e levado as barras da justiça como bode expiatório.         

Na imagem 25, trabalhadores da implantação da estrada de ferro da SPR no túnel da 

Cachoeira (na imagem 26, o atual túnel de Botujuru) localizado num trecho pertencente à 

terceira seção da linha, numa região, que a partir de 1862, recebeu muitos imigrantes atraídos 

pelas obras da ferrovia e que foi palco de muitos conflitos entre operários brasileiros e 

portugueses. No ano em que Militão visitou e fotografou a estrada de ferro, 1865, os conflitos, 

ao menos os mais sérios, entre os brasileiros e portugueses parece terem cessado, tendo em 

vista que após 1864, eles não foram mais descritos na imprensa, nem nos documentos das 

autoridades da Província e nem nos da superintendência da companhia. Entretanto, a 

preocupação das autoridades provinciais com relação aos trabalhadores lusitanos da estrada de 

ferro persistiu.  

 

 

 

 

                                                           
384 Correio Paulistano, 23/06/1864, p. 2. HDBN. 
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Imagem 25. Trabalhados no Túnel da Cachoeira, 1865. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

Imagem 26. Túnel de Botujuru, 2016. 

 

Fonte: Rogério Toledo Arruda.385 

Os novos atritos de 1864, entre brasileiros e portugueses empregados nos canteiros de 

obras da estrada de ferro ecoavam os “barulhos na Cachoeira” ocorridos no ano de 1863, 

                                                           
385 Esta foto do túnel de Botujuru, antigo túnel da Cachoeira foi tirada por Rogério Toledo Arruda, que 

gentilmente me enviou por email em 11/06/2016. Arruda é biólogo e um apaixonado pela história da SPR, sobre 

a qual mantém um endereço eletrônico onde escreve sobre a ferrovia: http://www.ferroviaspr.com.br.       

http://www.ferroviaspr.com.br/
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trazendo grande apreensão às autoridades policiais e governamentais da Província, 

notadamente com respeito aos trabalhadores portugueses. Se os operários lusitanos, desde o 

começo da construção da ferrovia, eram tachados por muitos como ameaçadores à ordem 

pública, depois do “hiperbólico ano de 1863” essa pecha, naturalmente, tendeu a aumentar, e 

com os novos conflitos a tendência era a vigilância policial sobre eles também conhecer uma 

crescente.  

  Ao Delegado de Jundiaí. 2ª Seção. Palácio do Governo de São Paulo. 30 de junho 

de 1864. Ilustríssimo Senhor. Em resposta ao ofício que Vossa Senhoria dirigiu ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Província em data de 25 do corrente 

participando que continuam os receios e temores de alguma desordem da parte dos 

portugueses trabalhadores da estrada de ferro, cabe-me significar-lhes que nesta data 

se determina ao Alferes Manoel Thomaz Moreira que imediatamente se apresente a 

Vossa Senhoria com parte das praças sob seu comando a fim de dar Vossa Senhoria 

às providências que fossem necessárias para a manutenção da ordem e tranquilidade 

pública não só nessa Vila, como em toda a extensão da estrada de ferro até a 

Cachoeira, devendo Vossa Senhoria dar parte ao mesmo Senhor Presidente de 

qualquer ocorrência que tenha lugar. Deus guarde a Vossa Senhoria. Ilustríssimo 

Senhor Delegado de Polícia de Jundiaí. O Secretário João Carlos da Silva Telles.386  

Ao comunicar ao alferes Manoel Thomaz Moreira, então no comando de um 

destacamento estacionado na Cachoeira, que se apresentasse com sua força policial 

“imediatamente” ao delegado de Jundiaí para auxiliar na conservação da ordem pública, 

supostamente sob ameaça naquela vila e seus arrabaldes, o secretário Silva Telles 

argumentava, em correspondência reservada, que “os receios e temores” de uma virtual 

“desordem por parte dos portugueses trabalhadores da estrada de ferro” eram “em 

consequência de boatos, que correm, de que na mesma estrada se fabricam armas ofensivas, e 

fundem-se balas”. E para a devida manutenção da ordem pública, desde a vila de Jundiaí até o 

ponto do túnel da Cachoeira, hipoteticamente sob ameaça, era ordenado ao alferes que toda 

essa extensão da linha fosse “percorrida frequentemente”.387  

Acusação que parecia descabida feita pelas autoridades contra os operários 

portugueses da ferrovia, tendo em vista que era incrivelmente baseada em “boatos, que 

correm”. Como os boatos se esparramam como rastilho de pólvora, difícil saber a dimensão 

alcançada por esse boato. Antes da correspondência encaminhada ao alferes Thomaz Moreira, 

o secretário de governo Silva Telles, após ser originalmente informado pelo delegado de 

Jundiaí e ter recebido ordens do presidente da Província, enviara comunicado também 

                                                           
386 Correspondência com Delegados-Subdelegados (1862-1865), ordem E00496, 30/06/1864. APESP.  
387 Correspondência Reservada do Governo com Funcionários da Província (1860-1866), ordem E00900, 

30/06/1864. APESP. 
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reservado, ao chefe de polícia dando “parte dos boatos que correm da reação da parte dos 

portugueses da estrada de ferro, os quais, segundo consta, fabricam armas ofensivas e fundem 

balas em suas oficinas”388. A boataria relacionando os trabalhadores portugueses a uma 

propalada fabricação de armas e munições encontrou terreno fértil para se desenvolver dentro 

da própria máquina do Governo provincial. 

Pela acusação do delegado de Jundiaí, os portugueses estariam fabricando armas de 

fogo e fundindo munição nas próprias oficinas da ferrovia para perpetrarem uma reação. 

Como diria o impagável Zé da Veslia, será que os portugueses em número de “500, 1.000, 

não sei quantos mil trabalhadores da estrada de ferro dizia-se que aí vinham como gato a 

bofes, contra a capital” para resgatar da cadeia “Antonio Pedro Marujo, chefe dos 

turbulentos”... A questão é como os operários lusitanos estariam fabricando armas de fogo nas 

oficinas dos canteiros da estrada de ferro sem o conhecimento de feitores, mestres de turmas, 

subempreiteiros e engenheiros residentes. Difícil equação.  

Os receios e temores relacionados aos portugueses trabalhadores da estrada de ferro e 

aos portugueses em geral espalhados pela Província estavam ligados, em certa medida, a um 

sentimento lusófobo que imperava nesse período marcado por grande entrada de portugueses 

no Império brasileiro. Conforme nova correspondência reservado do Governo provincial 

percebe-se o tamanho da preocupação que havia por parte das autoridades com os lusitanos:     

Ao Chefe de Polícia. Constando a esta presidência que existe um grande número de 

portugueses espalhados na direção desta cidade (São Paulo) a de Campinas, sem 

ocupação lícita, reconhecendo que estes homens podem tornar-se perigosos a ordem 

pública, tanto mais quando se nota neles muita ignorância e os maus instintos, que 

desta provém, cumpre que Vossa Senhoria empregue toda a vigilância policial, 

procurando haver por intermédio das autoridades sujeitas a sua jurisdição, a relação 

nominal dos ditos portugueses, suas ocupações, seus hábitos e mais circunstâncias; 

bem como se eles mantém relações sob qualquer pretexto; podendo Vossa Senhoria 

empregar, se preciso for, pessoas inteligentes que, acompanhando-os, observe a sua 

conduta, e esteja habilitado para esclarecer a polícia com suas informações. [...] 1º 

de Fevereiro de 1865. J. C. Soares.389  

Tinha passado o tempo, como aquele entre o Primeiro Reinado e a Regência, que com 

relação aos imigrantes em geral, e aos portugueses em particular “a necessidade básica era a 

de vigiar: vasculhar as suas vidas, controlá-los no cotidiano”.390 Porém, causa surpresa que as 

                                                           
388 Ibidem, 28/06/1864. APESP. 
389 Ibidem, 01/02/1865. APESP (grifos meus). 
390 RIBEIRO. Gladys Sabina. “Inimigos Mascarados com o Título de Cidadãos”: a vigilância e o controle sobre 

os portugueses no Rio de Janeiro do Primeiro Reinado. Acervo, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, jul dez 1997, p. 85-

110. Disponível em: http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/255/255. Acesso 

http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/255/255
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autoridades da província de São Paulo, em 1865, pretendiam vigiar e controlar o cotidiano dos 

portugueses ali residentes, ao menos daqueles inseridos dentro de uma faixa de 100 km entre 

à Capital e Campinas, passando por Jundiaí. A diretriz do Governo provincial ao chefe de 

polícia, para vasculhar a vida dos lusitanos, com apoio das autoridades locais, não era nada 

simples de ser colocada em prática. Além de arrolar nominalmente os “ditos portugueses, suas 

ocupações, seus hábitos e mais circunstâncias” ainda deveria ser apurado se os mesmos 

mantinham “relações sob qualquer pretexto”. Para realização de tamanha tarefa de vigilância, 

verdadeiro serviço de inteligência, o chefe de polícia podia lançar mão de “pessoas 

inteligentes” que investigando a conduta dos lusos, fossem aptas a prestar esclarecimentos e 

informações às autoridades policiais.   

O trabalho aparece como o cerne da questão. A ociosidade deveria ser combatida, daí 

a importância de averiguar se aqueles portugueses daquele ponto da Província, onde havia 

grande concentração deles em razão das obras da ferrovia, estavam empregados em alguma 

“ocupação lícita”. Caso contrário eles poderiam se tornar uma ameaça a ordem e a 

tranquilidade pública. Se os portugueses que estavam empregados na ocupação lícita da 

construção da estrada de ferro eram percebidos como potenciais ameaçadores da ordem e da 

tranquilidade pública, o que dizer então dos que estavam espalhados nessa faixa da Província 

sem que se tivesse conhecimento dos seus meios de vida, como viviam ou sobreviviam, com 

quem viviam, com quem - com pretexto ou sem pretexto - mantinham relações sociais. As 

autoridades pretendiam vasculhar a vida de muitos desses lusitanos para formarem/ 

reforçarem um juízo de valor sobre eles, que a priori, pareciam já saber qual era. 

Contudo, nem todos os contemporâneos notavam “neles muita ignorância e os maus 

instintos”: 

Os portugueses na Cachoeira – Enviaram-nos a seguinte descrição, de uma 

pequena festa que houve naquela localidade nos dias 30 e 31 de Outubro último 

(1865), para solenizar o aniversário natalício do senhor D. Luiz I. “Venho de assistir 

a uma verdadeira festa patriótica, e a mais agradável a que tenho assistido no campo. 

O senhor Lessa, empreiteiro da estrada de ferro, na Cachoeira, junto com os seus 

trabalhadores formaram uma sociedade denominada Lusa, no intuito de darem um 

baile em aplauso aos anos do senhor D. Luiz I. Para esse fim mandaram buscar em 

São Paulo um mestre de dança que os ensaiasse e lhes ensinasse algumas danças, o 

que conseguiram. Assim preparados construíram um salão próprio. Todo forrado e 

assoalhado. [...] No mesmo dia (30) às oito horas da noite estavam reunidos todos os 

operários da Cachoeira, empreiteiros e muitos convidados de São Paulo e outros 

                                                                                                                                                                                     
em: 07/06/2015. Abordando também o período regencial: RIBEIRO. Gladys Sabina. A Liberdade em 

Construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado. Tese de Doutorado. Campinas: 

IFCH-Unicamp. 1997. 
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lugares. Uma música dirigida pelo senhor João de Deus executava várias peças. [...] 

Rematou a noite com um esplêndido baile, muito concorrido e sempre na melhor 

ordem. No dia 31 ainda houve um lauto almoço e abundante jantar servido aos 

convidados. Foram dois dias passados no meio da alegria, sem haver a se notar o 

mais ligeiro desaguisado. Honra aos trabalhadores da estrada de ferro que por 

semelhante forma procuram suavizar os seus pesados trabalhos e dão assim um 

testemunho de quanto à ideias civilizadoras lavram naquelas almas”.391  

As mãos calejadas dos trabalhadores que executavam os “pesados trabalhos” da 

construção da estrada de ferro eram as mesmas mãos que podiam também executar singelos 

passos de dança. Fossem essas mãos de trabalhadores brasileiros, portugueses ou de qualquer 

outra nacionalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
391 Correio Paulistano, 03/11/1865, p. 2. HDBN. 
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Considerações Finais 

A primeira ferrovia de São Paulo, a São Paulo Railway, um empreendimento inglês 

resultante da expansão industrial capitalista do século XIX, implantada dentro de um país 

escravista, foi construída por uma multidão de trabalhadores subalternos de diferentes origens 

nacionais, étnicas e submetidos a distintas relações jurídicas. Estiveram presentes nos 

canteiros de obras da SPR brasileiros e imigrantes livres pobres, escravos, africanos livres e 

certamente, libertos. Ao menos no período de construção da estrada de ferro, a simbiose 

ferrovia-escravidão foi uma constante. Nos canteiros de obras da ferrovia a transição do 

trabalho escravo para o livre não ocorreu de forma acelerada.   

Apesar da proibição legal do emprego de escravos na construção e operação da SPR, 

eles estiveram presentes em grande número nos trabalhos de implantação, e quiçá 

manutenção, da via permanente. De um lado, havia os cativos que pertenciam às turmas de 

trabalhadores dos subempreiteiros contratados pelos empreiteiros principais da estrada de 

ferro. De outro, havia os escravos que eram alugados por seus proprietários para os mesmo 

subempreiteiros das obras. E por fim, havia também os escravos evadidos que se dirigiam 

para os canteiros de obras da estrada de ferro em busca de trabalho e esconderijo. Se os 

centros urbanos cortados pela via férrea, como São Paulo e Santos, a partir de década de 1860, 

já funcionavam como uma espécie de esconderijo para os cativos em fuga da Província, 

principalmente das fazendas de café, a ferrovia se transformou numa espécie de esconderijo 

dentro do esconderijo, para onde se dirigiram muitos evadidos da escravidão. Contando com o 

acoitamento de subempreiteiros desejosos de braços para suas empreitadas, muitos escravos 

evadidos perceberam a ferrovia como uma alternativa de trabalho remunerado e também 

como um mundo de trabalho onde poderiam vivenciar uma liberdade possível.  

Entrementes, se muitos escravos fugiam para os canteiros da estrada de ferro, muitos 

outros fugiam dos canteiros da estrada de ferro. Ou seja, muitos cativos fugiam da escravidão 

entrando na ferrovia e muitos outros fugiam da escravidão saindo da ferrovia. A ferrovia que 

libertava era a ferrovia que escravizava. Liberdade e escravidão estavam presentes dentro e 

fora do perímetro da estrada de ferro. 

Se a ferrovia quando de sua implantação atraiu escravos evadidos, a partir 1865, com a 

eclosão da Guerra do Paraguai, o maior conflito bélico Sul-americano, que recrutou mais de 

cem mil soldados brasileiros para os campos de batalha, passou a atrair também os brasileiros 
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recrutáveis, desertores e designados que buscavam escapar da caçada humana se engajando 

nas obras da estrada de ferro.  

Os trabalhadores brasileiros empregados na construção e operação da SPR possuíam 

isenção de recrutamento para o Exército e de designação para o serviço ativo na Guarda 

Nacional. Todavia, pressionados pelas ordens apertadas do Governo imperial para o 

cumprimento das cotas de recrutas da Província e por incentivos monetários, os agentes do 

recrutamento, que já recrutavam ilegalmente outros trabalhadores que possuíam isenção, 

como os carreiros que abasteciam a Capital, passam a percorrer o perímetro da ferrovia na 

busca por braços para a Guerra. Em razão disso, muitos operários nacionais empregados na 

estrada de ferro, durante os anos de construção e início da operação da SPR foram capturados 

pela rede do recrutamento da Província. Isso deu ensejo a uma guerra de ofícios entre a 

companhia férrea e o Governo provincial, na tentativa da empresa em obter a dispensa dos 

operários brasileiros recrutados/designados ao arrepio da lei.  

Os brasileiros juntamente com os portugueses formavam os maiores contingentes de 

trabalhadores da construção da SPR. Além dos problemas nos canteiros de obras acarretados 

pela Guerra do Paraguai, diversos conflitos nas relações de trabalho estiveram presentes. 

Questões como pagamentos atrasados, suspeitas de fraude nas medições dos serviços 

executados, ocasionavam revoltas e protestos dos operários. Em alguns desses momentos os 

trabalhadores se uniam e exerciam pressão sobre subempreiteiros, empreiteiros e engenheiros 

na defesa de interesses comuns. Em outras ocasiões, em decorrência de problemas diversos, 

como chuvas, falta de ferramentas etc os trabalhadores abandonavam os trabalhos na ferrovia. 

Entretanto, se esses momentos de identificação de interesses comuns favoreciam a união dos 

operários, outros fatores de divisão, principalmente aqueles relacionados a questões de 

nacionalidade dificultavam um processo de formação de classe. Ocorreram conflitos 

envolvendo trabalhadores de diversas nacionalidades e diferentes graus hierárquicos, contudo, 

os conflitos entre brasileiros e portugueses, fora e dentro dos canteiros da ferrovia, foram os 

mais frequentes. O antilusitanismo que era difuso na Província atingiu as relações sociais e de 

trabalho entre brasileiros e portugueses, no período de construção da estrada de ferro, 

colocando sério obstáculo a formação de uma identidade de classe entre os trabalhadores. 

Entretanto, os trabalhadores escravos e livres, nacionais e imigrantes que levaram a termo a 

construção da SPR conformaram a gênese da classe operária de São Paulo.  
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Finalizando, concluo com as imagens 27 e 28. 

Imagem 27. Acampamento de operários da construção da SPR na Serra, 1865. 

 

Fonte: AZEVEDO, op. cit. 

[...] Da garganta mais profunda ao pico mais elevado, é coberta com floresta quase 

impenetrável, através da qual o explorador tem de se guiar por trilhas estreitas [...]. 

A equipe de exploradores permanece na selva por três semanas de cada vez, vivendo 

em barracos cobertos com folhas de palmito, expostos às chuvas tropicais e 

privações sobre as quais é difícil dar uma ideia.392   

 O controle ferroviário do transporte de mercadorias e passageiros pela Serra do Mar, 

exercido pela SPR durou 70 anos, quando “a Sorocabana protagonizou a ‘façanha’ de romper 

o monopólio da São Paulo Railway, inaugurando em 1937 a linha Mairinque-Santos via 

alternativa para as exportações que demandavam o porto”.393 Em 1946, a SPR foi encampado 

pelo Governo Federal, quando então venceu o prazo de 90 anos da concessão da companhia, 

estabelecido pelo decreto de 1856, passando a se chamar Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Na 

década seguinte, em 1957, passou a integrar a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e as outras 

importantes ferrovias paulistas, como Sorocabana, Paulista, Araraquarense, Mogiana, já sob o 

controle do Governo estadual, em 1971 foram unificadas com a criação da Ferrovia Paulista 

                                                           
392 Daniel M. Fox. Description Of Line And Works Of The São Paulo Railway The Empire Of Brazil, With An 

Abstract Of The Discussion Upon The Paper 1870, p. 5, (Lamounier, 2008) apud: BARBOSA e MEDEIROS, 

op. cit., p. 70. 
393 FILIMONOFF. Nicolai. A Ferrovia “Desbravadora”. Revista História, AESP/Imprensa Oficial, São Paulo, 

n. 15, jul-set 2004, p. 34-37. 
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S. A. (FEPASA).394 Com a chegada do “caçador de marajás” a presidência do Brasil, em 

1990, o país aderiu ao receituário neoliberal e na Era FHC com a “Privataria Tucana”, as 

ferrovias brasileiras, que no seu grosso estavam estatizadas, num processo que havia se 

iniciado já no começo do século XX,395 são privatizadas. E os operários do setor ferroviário?    

Imagem 28. Alojamento de operários da manutenção da ALL na Serra, 2011.  

 
   
Fonte: http://reporterbrasil.org.br/2011/02/escravidao-em-ferrovia-paulista-detalhes-e-repercussao/. 

Acesso: 16/06/2016. 

Ao final da fiscalização, 51 trabalhadores foram libertados pela fiscalização da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo [...]. Todos 

atuavam na manutenção de trilhos e dormentes em trecho da ferrovia concedida à 

ALL que atravessa o Parque Estadual da Serra do Mar, entre Embu Guaçu e Santos. 

O quadro de aliciamento, retenção de documentos, cerceamento da liberdade e 

condições insalubres e desumanas (marcada pelos alojamentos precários e isolados 

em contêineres no meio da mata) [...]. O próprio recrutamento das vítimas – boa 

parte de Santo Amaro da Purificação (Bahia), atraídas, sob ardilosas promessas, por 

um intermediário [...] teria sido solicitado, com urgência, para suprir a lacuna 

deixada por outra subempreiteira que perdera espaço na prestação de serviço. [...] 

Parte do grupo desistiu de permanecer no local e acabou voltando para a Bahia por 

conta própria. Outra parte foi deslocada da Serra do Mar para alojamento mantido 

no centro de Embu Guaçu. Foi lá que a fiscalização encontrou as primeiras vítimas 

da escravidão contemporânea. Muitos relataram ter passado frio e fome. Quando 

chegaram aos contêineres, alguns dormiram no chão. Para saciar a fome, tiveram de 

coletar banana verde no entorno para comer. No início, antes da estruturação da 

cozinha, marmitas chegavam com comida azeda nos alojamentos de Ferraz e de Pai 

Mathias, outro ponto isolado de abrigo. O banho só deixou de ser gelado na semana 

anterior à fiscalização, quando foi ligado um gerador movido a diesel. Antes disso, a 

                                                           
394 Disponível em: http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp. Acesso em: 16/06/2016.  

http://www.metro.sp.gov.br/metro/licenciamento-ambiental/pdf/linha_18_bronze/eia/volume-iii/Arquivo-20.pdf. 

Acesso em: 30/08/2016.  
395 NUNES. Ivanil. Expansão e Crise das Ferrovias Brasileiras nas Primeiras Décadas do Século XX. Am. Lat. 

Hist. Econ., v. 23, n. 3, sep-dic 2016, p. 204-235. Disponível em: 

http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/723. Acesso em: 30/08/2016. 

http://reporterbrasil.org.br/2011/02/escravidao-em-ferrovia-paulista-detalhes-e-repercussao/
http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp
http://www.metro.sp.gov.br/metro/licenciamento-ambiental/pdf/linha_18_bronze/eia/volume-iii/Arquivo-20.pdf
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/723
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água era esquentada na lata em fogueiras. [...] testemunharam agressões físicas [...] 

contra um dos trabalhadores. [...] Ameaças derivadas da exposição de facões e armas 

de fogo também foram registradas.396 

Atento a questão do anacronismo, aqui a comparação se impõe de forma inexorável. 

Um século e meio depois, a simbiose trabalho escravo-trabalho livre, sob novas formas, na 

chamada escravidão contemporânea,397 parece resistir ao avanço do tempo. O mesmo 

esquema de empreiteiras e subempreiteiras introduzido no Brasil pelos ingleses com a 

implantação das estradas de ferro. No recrutamento de trabalhadores brasileiros para a 

construção das ferrovias em São Paulo no século XIX, Benévolo falava das turmas de 

“piolhos de linha” “enxertadas” de baianos da região do rio São Francisco. Nesse caso de 

escravidão contemporânea numa estrada de ferro em território paulista, em pleno século XXI, 

entre os modernos “piolhos de linha” aparecem novamente os baianos, desta vez não mais da 

região do Velho Chico, já que Santo Amaro da Purificação faz parte da região metropolitana 

de Salvador, distante 75 km da capital baiana. E como uma força da tradição de país que se 

tornou independente ancorado na escravidão, esses 51 operários da manutenção da estrada de 

ferro sob concessão da ALL, um século e meio depois vivenciavam experiências análogas 

àquelas dos operários da construção da SPR, com a persistência de condições precárias e 

insalubres de alojamento e alimentação, num mundo de trabalho também marcado pela 

violência física e presença de armas de fogo. Parafraseando uma obra clássica de Emília 

Viotti da Costa, Do Barraco ao Contêiner poderia ser título de um livro. 

 

 

 

 

 

                                                           
396 HASHIZUME. Maurício. Escravidão em Ferrovia Paulista: detalhes e repercussão, 22/02/2011. Disponível 

em: http://reporterbrasil.org.br/2011/02/escravidao-em-ferrovia-paulista-detalhes-e-repercussao/. Acesso em: 

16/06/2016. 
397 Sobre o tema: SCOTT. Rebecca J. O Trabalho Escravo Contemporâneo e os Usos da História. Revista 

Mundos do Trabalho, v. 5, n. 9, jan-jun 2013, p. 129-137. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2013v5n9p129. Acesso em: 

30/11/2016. 

http://reporterbrasil.org.br/2011/02/escravidao-em-ferrovia-paulista-detalhes-e-repercussao/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2013v5n9p129
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Anexo 1 

Correio Paulistano, 11/11/1863. Parte Oficial. Relatório do Senhor Dr. Chefe de 

Polícia sobre os Negócios da Cachoeira.  

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tenho de dar parte a vossa excelência do 

resultado de minha diligência à Cachoeira, peço permissão a vossa excelência para fazer uma 

breve narração dos fatos que motivaram a minha partida para aquele lugar. No dia 27 do mês 

próximo findo, à tarde, vieram ter comigo os portugueses Teixeira Alves e Heitor, moradores 

na Cachoeira, queixando-se de que tinham sido acometidos, em suas próprias casas, por um 

grupo de brasileiros, em a noite de 25 do mesmo mês, e que para não serem vítimas da 

agressão dos mesmos viram-se forçados a procurar abrigo no mato, deixando o primeiro a sua 

casa de negócio entregue às depredações desse grupo. 

Mais tarde, e quando me dirigi a falar com vossa excelência a semelhante respeito, foi-

me entregue um bilhete de Sharpe Filho, dirigido ao dr. delegado de polícia da capital, em que 

falava de desordens na Cachoeira e pedia providências para restabelecimento da ordem nos 

trabalhos da estrada de ferro. 

Em caminho para a casa de vossa excelência encontrei-me com o superintendente da 

mesma estrada, o qual confirmou a notícia dessas desordens. 

Fui com efeito à casa de vossa excelência pelas 5 da tarde, e não tendo podido falar-

lhe, dei parte do fim a que ia a uma pessoa que me apareceu a qual me disse da parte de vossa 

excelência que desse todas as providências necessárias para o restabelecimento da ordem e 

punição dos culpados. Em consequência disso dirigi-me ao quartel do corpo de guarnição, e 

de acordo com o ajudante de ordens da presidência, depois de muitas dificuldades, devidas a 

falta de força suficiente para tais ocorrências, pude conseguir que saísse a meia noite um 

contingente de 30 praças de infantaria e 11 de cavalaria de linha sob o comando do alferes 

José Francisco Soares, e dai a uma hora me pus também a caminho, levando em minha 

companhia o dr. delegado de polícia da capital, em virtude de um recado de vossa excelência. 

Andamos toda a noite e só chegamos à fazenda de Belém às 6 e meia horas da tarde. 

Ali pousamos para dar descanso à infantaria, e mesmo para não expor a força no estado de 
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cansaço em que se achava a cair em alguma emboscada; visto que a noite e a natureza do 

terreno proporcionavam para isso ensejo assaz favorável. 

Na madrugada do dia seguinte, sabendo que o dr. delegado de Jundiaí tinha reunido 

alguma força para me auxiliar, composta de alguns guardas nacionais e paisanos, mandei um 

expresso ao mesmo delegado para que a sua gente e qualquer outra que ali se achasse não 

entrassem na Cachoeira antes do meio dia. 

Assim procedi não por duvidar da circunspecção e prudência daquele digno 

funcionário, mas para evitar que alguns trabalhadores brasileiros, que se achavam nas 

imediações da Cachoeira, e que haviam sido barbaramente ofendidos por alguns portugueses, 

não se incorporassem a gente de Jundiaí para tomar vingança de tais ofensas, a título de 

auxiliarem a força pública. 

Ao amanhecer do dia fui informado, que um grupo de mais de 200 portugueses, em 

grande parte armados, se dirigiam à fazenda de Belém onde me achava. Apenas soube disso 

recomendei ao alferes comandante da força que reunisse a sua gente e tomasse as necessárias 

cautelas para impedir a passagem desse grupo e desarmá-lo.  

Nesta ocasião o súdito português Raphael Ascoli, estabelecido nesta cidade, pessoa de 

inteira confiança e probidade, que nos havia acompanhado, levado unicamente pelo desejo, 

alias muito louvável, de desviar os seus compatriotas das fatais consequências que 

necessariamente lhes traria qualquer ato de resistência à força legal, foi ao encontro do grupo 

e voltou assegurando-me que os portugueses me procuravam para se porem debaixo da 

proteção da força, visto o receio que tinham de serem acometidos pelos paisanos armados, 

que se aproximavam. Fiz sentir ao referido Ascoli que a minha missão era fazer respeitar a lei, 

e que só consentiria que os portugueses se aproximassem se depusessem as armas. Voltou o 

referido Ascoli ao lugar aonde havia deixado os portugueses, distante um quarto de légua da 

fazenda em que me achava, e intimando-lhes a minha resposta fez disparar (descarregar) as 

armas, e trouxe consigo perto de 100 portugueses desarmados, os quais declararam que 

vinham entregar-se a mim para fazer deles o que quisesse.  

Sei, excelentíssimo senhor, que este meu procedimento, com magoa o digo, tem dado 

lugar a injustas interpretações; porém tendo por norma de minha conduta os ditames de minha 

consciência, eu me resigno voluntariamente às consequências de tão injustas apreciações, uma 
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vez que me resta a convicção de haver cumprido um dever sagrado, como homem, e como 

funcionário público. A missão da polícia deve ser, principalmente, preventiva, e sempre que, 

sem rebaixamento do seu prestígio, a autoridade pode dispensar o emprego da força, deve 

necessariamente abster-se de chegar a extremos; e o contrário disso seria a inversão a mais 

completa dos são princípios da moral e do direito, sem os quais a ação da autoridade pública 

perderia sua influencia salutar e benéfica, e se tornaria em vez de útil prejudicial à sociedade. 

A questão tinha tomado caráter de nacionalidade, e vossa excelência não ignora as 

consequências que poderiam originar-se de um conflito, visto a irritação em que se achavam 

os ânimos, pelas ofensas feitas em alguns Brasileiros por vários trabalhadores Portugueses. 

Entretanto aproximando-se à hora marcada para a entrada da gente de Jundiaí, segui 

incontinente para a Cachoeira, levando comigo a maior parte dos portugueses que se me 

haviam apresentado, por não ter onde retê-los. Ao chegar aquele lugar começou a desfilar do 

morro que fica em frente uma grande porção de cavaleiros vestidos à paisana, e sem o menor 

distintivo de uma força legal, e receando, com razão que esses indivíduos, muitos dos quais 

haviam recebido ofensas de alguns portugueses, quisessem aproveitar o ensejo para 

exercitarem planos tenebrosos de vingança: tomei o expediente de impedir a entrada de 

grande parte dessa gente, deixando a comunicação livre somente às autoridades, e algumas 

pessoas distintas, que faziam parte dessa de força de paisanos.  Este meu procedimento, é 

certo, descontentou a grande parte dessa gente que vinha sequiosa de vingança: porém eu 

tenho a convicção de haver cumprindo um dever de honra, e ainda com o sacrifício de minha 

própria existência não consentiria que fossem espingardeados estrangeiros inermes, que se 

tinham posto debaixo de minha proteção: o procedimento contrário mancharia a nossa 

civilização, e me tornaria indigno da posição que me foi confiada pelo governo imperial. 

Felizmente não se dirá que esses homens apelaram em vão para a lealdade das autoridades do 

país, e tenho a mais grata satisfação em comunicar a vossa excelência que nenhum indivíduo 

de qualquer nacionalidade sofreu a mais leve ofensa.  

Devo notar a vossa excelência que a maior parte dos paisanos vindos de Jundiaí e 

Campinas, vendo, talvez, que o seu auxílio não era mais necessário, retirou-se ficando 

somente no lugar por exigência minha o capitão Bauman do corpo de permanentes, que tinha 

vindo em companhia do dr. Francisco Antonio Pinto, delegado de polícia de Campinas, com 

13 praças do destacamento sob seu comando; sendo que esse digno oficial ali permaneceu até 

a minha volta para esta capital.  
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Logo que se dissiparam os receios, e os ânimos se tranquilizaram, de combinação 

comigo, deu começo o dr. José Luciano Barboza aos competentes corpos de delito e, pela 

minha parte, depois de ter procedido as precisas indagações, mandei dar buscas em diversos 

ranchos e prender alguns portugueses e nacionais indigitados como autores dos delitos 

praticados nos dias 25 e 26 do mês próximo passado. Pernoitei no quartel por falta de outros 

cômodos, e ao amanhecer do dia 30 fui despertado pela chegada do capitão José Negreiros de 

Almeida Sarinho, que vossa excelência, em virtude dos boatos aterradores que corriam, julgou 

conveniente fazer marchar para ali, com o resto da companhia de cavalaria sob seu comando. 

No dia seguinte regressei para Belém, e fiz deter vários portugueses em número superior a 

trinta; mas tendo informações favoráveis de pessoas insuspeitas a respeito de alguns, que não 

tinham tomado parte nos acontecimentos da Cachoeira, deixei-os seguir para os seus 

trabalhos, depois de lhes fazer as devidas advertências, deixando detidos apenas 9, que são 

Urbano Exposto, João Augusto Martins de Carvalho, Francisco Martins Valente, Antonio 

Dias de Oliveira, Manoel Gomes de Junior, José Ferreira, José Garcia de Souza, Domingos 

Damasco e Manoel Alves, sobre que não tive boas informações, e que fizeram parte do grupo 

armado  de que já tratei,  para proceder nesta cidade a mais amplas informações, visto não me 

ser possível permanecer por mais tempo no lugar dos trabalho da linha férrea, pela falta de 

sustento para a força e pelo mau estado de minha saúde. Também fiz conduzir para essa 

capital os Brasileiros Francisco Antonio Tenório da Silva, conhecido por – Carioca – por me 

constar ser desordeiro, e estar no caso de servir no exército; Manoel Francisco Pereira, por me 

constar ter tido parte nos primeiros tumultos da noite de 25, e Cypriano Corrêa por ter 

pretendido arrombar a porta de um Português com casa de negócio nas Taipas.         

Em caminho para essa cidade evadiu-se do poder da escolta o português Domingos 

Damasco, que era indigitado como um dos chefes dos desordeiros da Cachoeira, e que fora 

por mim capturado em um rancho perto do túnel. 

Sinto profundamente esse acontecimento, embora não estivesse em minhas mãos 

evitá-lo; visto como os presos se achavam confiados a um oficial digno de toda consideração. 

Pela cópia inclusa do ofício que me dirigiu o dr. José Luciano Barboza, juiz municipal de 

Jundiaí, verá vossa excelência que não temos a lamentar senão a morte do Brasileiro Ignacio 

Antonio de Jesus, natural de Itu, e das pessoas feridas; sendo 7 Brasileiros, 1 Português e 2 

espanhóis; o que realmente não corresponde as boatos aterradores que se espalhavam, e ao 

grave aspecto que podiam tomar tais acontecimentos. 
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É fora de dúvida que houve da parte de alguns portugueses atos de verdadeiro 

vandalismo, em a noite de 26; pois que vários grupos deles e espalharam pelos diversos 

serviços com o fim de tomarem as armas de muitos Brasileiros, que estavam pacificamente 

em seus ranchos, e que quando se recusavam entregá-las eram acometidos pelos desordeiros. 

Também é verdade que no dia 26 alguns Brasileiros provocaram a Portugueses e que de 

ambas as partes existem ofensas antigas, provenientes dos conflitos anteriores, que 

necessariamente terão de fazer explosão, se porventura vossa excelência não mandar para ali 

uma força suficiente para conter o grande número de turbulentos, que se encontram naquelas 

paragens. 

Tenho concluído meu relatório, restando-me a satisfação de comunicar a vossa 

excelência que apesar das fadigas e incômodos inerentes a tais comissões, e o mau estado da 

minha saúde, fiz todos os esforços para desempenhar a minha árdua tarefa. Percorri por 

diversas vezes toda a linha desde Belém até o lugar que fica além do túnel; apreendi trinta e 

tantas armas de fogo, que ficaram depositadas em poder do alemão Rodolpho, empregado da 

companhia, por não ter achado meio de conduzi-las; fiz restaurar o império da lei, e espero 

que o meu procedimento não deixará de merecer a aprovação de vossa excelência. 

Deus Guarde a vossa excelência. 

Ilustríssimo e excelentíssimo senhor conselheiro dr. Vicente Pires da Mota, Presidente 

desta província. 

O chefe de polícia Luiz José de Sampaio.   
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