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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende fazer um estudo de caso, tomando por objeto as relações de 

trabalho na Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, considerada a primeira siderúrgica 

do país, localizada na então Vila de Sorocaba, atual município de Iperó, em São Paulo. A 

Fábrica foi oficialmente fundada em 1810, mas desde o século XVI já se aventava as 

possibilidades de extração de ferro do Morro de Araçoiaba, onde foi posteriormente 

edificada. Em função da instabilidade produtiva e das dificuldades no gerenciamento 

administrativo, em 1860 ela foi desmontada e seu patrimônio, compreendendo maquinaria e 

escravos, foi enviado ao Mato Grosso, onde se iniciava a construção de uma nova 

siderúrgica. Com a eclosão da Guerra do Paraguai, a Fábrica de Ipanema reativou suas 

atividades em 1865, a fim de fornecer insumos à guerra. Suas atividades foram 

definitivamente encerradas nos primeiros anos da República, em 1895. Africanos livres e 

escravizados, alemães, suecos, indígenas, camponeses locais, católicos, protestantes, 

homens, mulheres, crianças, Colônia, Império, República, Coroa e acionistas particulares: 

entre expectativas e frustrações, uma pluralidade de sujeitos emaranhados nas teias das 

complexas relações de trabalho e de vida compartilharam a experiência de trabalho na 

Fábrica. Trata-se de uma experiência singular na história do Brasil sobre a qual pretendo 

refletir, na perspectiva da História Social, acerca da convergência de perfis distintos de 

trabalhadores, o cotidiano, a resistência e as transformações nas conjunturas e na vida desses 

sujeitos históricos. 

 

Palavras-chave: História Social – Trabalho livre e escravo – Fábrica de Ferro de Ipanema 
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ABSTRACT 

 

This research intends to make a case study, taking as object the work relations in the Real 

Iron Factory São João de Ipanema, considered the first steel mill in the country, located in 

the Village of Sorocaba, currently in the municipality of Iperó, in São Paulo. The factory 

was officially founded in 1810, but since the 16th century already talked about the 

possibilities of extracting iron from Morro de Araçoiaba, where it was subsequently built. 

Due to the productive instability and the difficulties in administrative management, in 1860 

it was dismantled and its heritage, comprising machinery and slaves, were sent to Mato 

Grosso, where the construction of a new steel plant began. With the beginning of the 

Paraguayan War, the Ipanema Factory reactivated its activities in 1865, in order to supply 

inputs to the war. Its activities were definitively ended in the early years of the Republic, in 

1895. Free and enslaved Africans, Germans, Swedes, Indians, local peasants, Catholics, 

Protestants, men, women, children, Cologne, Empire, Republic, Crown and private 

shareholders: between expectations and frustrations, a plurality of subjects involved in the 

webs of complex work and life relationships shared the experience of working at the Factory. 

It is a unique experience in the history of Brazil that I intend to reflect, from the perspective 

of Social History, about the convergence of different profiles of workers, daily life, 

resistance and changes in the circumstances and in the lives of these historical subjects. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Como é comum no início da caminhada de jovens pesquisadores, meu interesse pela 

temática teve origem ainda na graduação. Isso ocorreu logo nos primeiros anos, a partir de 

um projeto de Iniciação Científica intitulado “Mão de obra na Fábrica de Ferro de São João 

de Ipanema: um catálogo a partir de manuscritos do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

(1810-1842)”. Naquele momento, já havia entendido que negros, escravizados ou livres, são 

agentes de suas próprias histórias, que a imigração do século XIX de trabalhadores 

assalariados não foi um processo acidental e que os indígenas permaneciam ali, seja na 

condição de cativos, seja incorporados ao trabalho livre. Quis entender como esses sujeitos 

todos se encontravam, num mesmo território. Daí que, de forma muito despretensiosa, como 

geralmente são as boas descobertas, me deparei com a existência da Fábrica de Ferro de 

Ipanema. E ela estava ali, repletinha de possibilidades para indicar alguns caminhos que 

respondessem à inquietação inicial. 

Jaime Rodrigues, meu orientador, me acompanhou desde o início dessa trajetória. 

Sem sua atenção, acolhimento e leitura atenta, certamente os desafios da pesquisa não teriam 

sido superados. Sobretudo porque aquela aluna, com menos instrumentos e acúmulo que 

dispõe hoje, ainda buscava entender como enfrentar esse percurso. 

A Iniciação Científica foi desenvolvida entre os anos de 2012 e 2014, com 

financiamento do CNPq. Pelo potencial de investigação percebido naquela altura, os 

trabalhos prosseguiram, tornando-se também monografia de conclusão de curso, defendida 

em agosto de 2016 para obtenção do título de bacharel em História, pela Universidade 

Federal de São Paulo1. 

A maior parte da documentação existente sobre a Fábrica de Ipanema encontra-se 

sob a custódia do Arquivo Público do Estado de São Paulo, reunida em uma coleção de nome 

“Fábrica de Ferro de Ipanema”. O conjunto totaliza cerca de 1,56m em extensão linear, está 

dividido em 8 caixas de ordem (terminologia utilizada pelo APESP) e agrega diversas 

tipologias: ofícios, tabelas de receitas e despesas, cartas régias, relatórios, requerimentos, 

folhas de vencimentos, memorandos e correspondências em geral. Essa documentação, 

 
1 SANTOS, Karina Oliveira Morais dos. Mão de obra na Fábrica de Ferro de São João de Ipanema: um catálogo 

de documentos do Arquivo Público do Estado de São Paulo (1810-1850). 2016, 121p. Monografia (Bacharelado 

em História) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos, 

2016. 
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aliada à existente em outros fundos arquivísticos, subsidia todos os pesquisadores dedicados 

ao estudo de Ipanema. 

Entre a Iniciação e a monografia, cerca de 1 metro linear dessa documentação foi 

catalogada. No total, 600 documentos manuscritos de diversos tamanhos foram descritos em 

verbetes, incrementando o acervo de trabalho e compondo um instrumento de pesquisa 

completo para o período que vai da fundação da fábrica até 1850. O catálogo foi submetido 

à Revista de Fontes e publicado na íntegra2. Além da possibilidade de se lançar como 

subsídio a outros pesquisadores do tema, o catálogo atraiu um outro público, que não 

esperávamos até então: pessoas interessadas em reconstituir a genealogia de suas próprias 

famílias – com trajetórias na imigração – me escreveram. É quando a pesquisa começa a 

ganhar potência em sua dimensão social, para além do que se previa.  

Em 2017, a pesquisa foi premiada na categoria Iniciação Científica, durante o 8º 

Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, realizado em Porto Alegre e 

promovido por UFRGS, UFSC, UNESP, UFPel e UNIFESP. Evento bianual no qual, em 

edições anteriores, conheci pesquisadoras incríveis: Lúcia Helena Oliveira Silva, Beatriz 

Mamigonian, Fabiane Popinigis, Regina Célia Xavier, Silvia Lara, Joseli Mendonça, entre 

outras. Seus trabalhos muito contribuíram com o desenvolvimento dessa pesquisa e da 

historiadora que busco me tornar. 

Ingressei no mestrado em março de 2018 e, em agosto daquele ano, a pesquisa 

novamente foi premiada, dessa vez por meio do Programa Santander Mundi, do Santander 

Universidades, que permitiu uma bolsa de mobilidade internacional na Universidade de 

Lisboa, em Portugal. Em dezembro do mesmo ano fui contemplada com uma bolsa da 

FAPESP e, também neste mês, fui indicada e recebi Menção Honrosa pelo Conselho 

Universitário da Universidade Federal de São Paulo, em sessão solene aberta, enquanto 

jovem pesquisadora discente. 

Do outro lado do Atlântico, cursei a cadeira de “História do Brasil (Séc. XIX e XX)”, 

lecionada pelo Prof. Dr. José Manuel Damião Soares Rodrigues, ampliando o leque de 

discussões a respeito do Brasil Imperial e do pós-abolição. Também frequentei as aulas da 

cadeira de “Problemáticas Regionais na História de África”, com o importante acolhimento 

 
2 SANTOS, Karina Oliveira Morais dos.  “Mão de obra na Fábrica de Ferro de São João de Ipanema: um catálogo 

de documentos do Arquivo Público do Estado de São Paulo (1810-1842)”. Revista de Fontes, v. 1, p. 35-136, 

2017. Disponível em: <http://www.revistadefontes.unifesp.br/mao-de-obra-na-fabrica-de-ferro-de-sao-joao-de-

ipanema-um-catalogo-de-documentos-do-arquivo-publico-do-estado-de-sao-paulo-1810-1842/>. Acesso em 01 

abr. 2018.  
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da querida Profa. Dra. Maria Eugénia Alves Rodrigues, que organiza os módulos do curso, 

e ao lado de alunos pesquisadores de diversos países da África. Com eles, aprendi sobre as 

complexas dinâmicas desse vasto território, as construções de narrativas e as relações luso-

africanas, as tradições orais enquanto ferramenta para a reconstrução de um histórico pré-

colonial, suas redes mercantis, a diáspora africana e o tráfico de escravos. Com o Prof. Peter 

Mark tratamos sobre o noroeste africano, sobretudo a Grande Senegâmbia, com o Prof. Dr. 

Carlos Almeida, sobre a região do Congo-Angola e com a Profa. Eugénia Rodrigues, sobre 

Moçambique. Que experiência! 

Para além da disciplina, a universidade oferece uma vasta agenda de eventos 

acadêmicos, o que me permitiu substancial aproveitamento do período no exterior além, é 

claro, da possibilidade de pesquisa no Arquivo Nacional Torre do Tombo e na Biblioteca 

Nacional de Portugal.   

O caminho que percorremos a partir do ingresso no Programa de Pós-Graduação da 

UNIFESP, envolveu a continuidade da leitura dos documentos custodiados pelo APESP de 

forma sistemática, abarcando toda a coleção, e o posterior cotejamento das fontes em 

articulação com bibliografia. Cada unidade documental foi conferida, respeitando a ordem 

em que está disposta no arquivo, de acordo com o princípio de proveniência. Todos esses 

documentos foram fotografados previamente e organizados em um acervo pessoal, da 

mesma forma como foi feito durante a Iniciação Científica e a monografia. Aqueles que 

interessavam ao objeto da pesquisa foram fichados em planilha e analisados na dissertação. 

Por fim, cerca de 1600 documentos, de inúmeros tamanhos, foram fotografados, além dos 

que já haviam sido registrados no catálogo, compondo um acervo com cerca de 9 mil 

fotografias. Tratou-se de um processo minucioso e que, seguramente, conferiu maior 

domínio sobre as fontes utilizadas agora, nos desdobramentos da pesquisa, inclusive porque 

já havia um método estabelecido anteriormente. 

Outro corpo documental que informa essa pesquisa é a coleção Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, custodiado pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. 

Nela foi possível encontrar, por exemplo, uma série de correspondências das legações 

portuguesas em Berlim e na Prússia. A documentação que interessa a este trabalho contida 

nessa coleção ofereceu subsídios importantes para a compreensão dos acordos diplomáticos 

estabelecidos entre Portugal, Alemanha, Prússia e Suíça no estímulo à imigração de 

trabalhadores para o Brasil na primeira metade do século XIX, alguns deles destinados à 

Fábrica de Ipanema. 
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Documentos existentes sobre a siderúrgica encontram-se dispersos também em 

outras instituições, porém com menor expressividade. Espalham-se entre o Instituto 

Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba (IHGGS), o Arquivo da Câmara de 

Sorocaba, o Museu Histórico Sorocabano e, possivelmente, o Arquivo Público Central de 

Sorocaba. Este, por sua vez, foi inaugurado no início de 2015 e não se encontrava aberto ao 

público para acesso aos documentos quando dos passos iniciais da pesquisa, sendo 

necessário agora formular uma solicitação prévia à prefeitura local. Também valeria conferir 

a Superintendência de Arquivo Público do Mato Grosso, província para onde maquinarias e 

escravos pertencentes à fábrica foram enviados entre os anos de 1860 e 1865, quando foi 

temporariamente desativada. 

Na biblioteca do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo (AHSP) também há 

inúmeros artigos publicados pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

(R-IHGSP) que, direta ou indiretamente, podem ser úteis futuramente. Lá, foi possível 

encontrar ao menos vinte títulos que circunscrevem a FFSJI, sua localidade e a diretoria de 

Varnhagen, revelando a enfática forma pela qual foi divulgada a notícia da criação de uma 

fábrica de ferro no interior paulista, no início do século XIX. 

Por fim, neste mapeamento verificamos, ainda, a existência de documentos 

proveitosos para o estudo sobre Ipanema no Arquivo Nacional, nas seguintes séries: 

Decretos do Executivo – Período Imperial3, Série Guerra – Administração4, Série Guerra – 

Arsenais5, Série Guerra – Fábricas6, Série Marinha – Secretaria de Estado7. 

A trajetória que narro aqui, sem dúvida, foi marcada por bons frutos e avanços 

significativos, sobretudo se considerarmos o sensível contexto de desmontes de políticas 

públicas e cortes de investimentos na educação, que tem marcado as páginas de nossa 

história nos últimos anos. Trajetória que valorizo e que tornou-se realizável com o 

envolvimento de uma série de instituições e pessoas, entre professores, familiares e amigos. 

Não obstante, é importante registrar também os percalços. 

 
3 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Seção do Poder Legislativo. Coleção: Decretos do Executivo - período 

imperial. Rio de Janeiro. Localização: BR RJANRIO 22. Fichário n. 11. Nota: antigos Fichário 117 (gav. 2-4) e 

Fichário 118 (gav. 8-9). 
4 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Série: Guerra – Administração. Rio de Janeiro. Localização: BR RJANRIO 

9K. Fichários 03 (gav. 1 e 8) e 89 (gav 3), 92, 93. 
5 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Série: Guerra – Arsenais. Rio de Janeiro. Localização: BR RJANRIO 9L. 

Fichários 03 (gav. 1 e 8) e 89 (gav 3), 92, 93. 
6 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Série: Guerra – Fábricas. Rio de Janeiro. Localização: BR RJANRIO 9P. 

Fichários 03 (gav. 1 e 8) e 89 (gav 3), 92, 93 
7 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Série: Marinha – Ministro – Secretaria de Estado. Rio de Janeiro. Localização: 

BR RJANRIO B2. Fichários 95 (gav. 4-9).  
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No início do ano passado, fomos surpreendidos por um contexto de calamidade 

pública, no qual, lamentavelmente, ainda estamos inseridos. Em meio a uma pandemia de 

COVID19, com Unidades de Tratamento Intensivo lotadas, fomos condicionados ao 

isolamento. Os eventos acadêmicos foram cancelados, outros, adaptados para o formato 

remoto. Os arquivos foram fechados, situação que impactou na abrangência desse trabalho 

no rol de suas perspectivas iniciais. O Arquivo Público do Estado de São Paulo, por exemplo, 

local de custódia da maior parte das fontes que informam essa pesquisa, permaneceu fechado 

de 17 de março até 16 de novembro de 2020, quando voltou a atender, sob agendamento. 

Para o primeiro semestre, tinha a perspectiva de consultar os Maços de População de São 

Paulo e Sorocaba, o que não foi possível. Tampouco ir ao Rio de Janeiro para dedicar algum 

tempo ao acervo do Arquivo Nacional, como também era a pretensão inicial. 

Até aqui, 8.195.637 infectados no Brasil, 204.690 mortes. Perdi pessoas próximas, 

pessoas próximas perderam outras pessoas próximas e, não fosse a falta de estrutura e a 

negligência de alguns dirigentes de Estado com o cenário em que vivemos, certamente 

estariam quase todas aqui. O quadro hoje, um ano depois, seria outro. Ainda estou tentando 

organizar e digerir tantas informações ao mesmo tempo. Estamos todos nos reinventando, 

nessa avalanche de tantas interrogações. Em poucos meses, somos milhares a menos. Certo 

é que a produção acadêmica não se desatrela das nossas condições intelectuais, físicas, 

materiais e, sobretudo, psicológicas. Fiquei meses apática com a escrita e com a pesquisa, 

embora nunca tenha deixado de acreditar na força e importância dela. Eu é que não tinha 

forças mesmo. Segue sendo árduo, mas tenho ciência também dos lugares de privilégio que 

ocupo, mesmo enquanto mulher negra, em uma sociedade tão desigual, que segue ancorada 

em seu legado escravocrata. Contextos assim, frustram pelo que poderia ter sido, mas 

também reafirmam a importância da ciência e da universidade pública. 

Enquanto historiadoras e historiadores, mobilizamos métodos científicos para a 

compreensão da sociedade, da economia, da política, da cultura e da vida, enquanto 

dimensões umbilicalmente interligadas. Muitos de nós, dedicamos nossas vidas a centralizar 

em nossa produção sujeitos e processos invisibilizados nas páginas de nossa história, pela 

lógica dos senhores e patrões. Não por acaso, nosso ofício é incômodo a todos àqueles que 

negam a ciência e a democracia. Chego até aqui grata pelas portas que me ajudaram a abrir 

e com a certeza da nossa responsabilidade em contribuir com a construção de novas 

narrativas. Viva a universidade pública! 
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* * * 

 

 

A Fábrica de Ferro São João de Ipanema foi fundada em 1810, por meio de uma 

Carta Régia, e suas atividades encerraram-se definitivamente em 1895. Localiza-se na atual 

Floresta Nacional de Ipanema, entre os municípios de Iperó, Araçoiaba da Serra e Capela do 

Alto, a cerca de 120 quilômetros da capital paulista e próximo à cidade de Sorocaba. Hoje, 

o conjunto dos bens edificados remanescentes da fábrica estão salvaguardados pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional enquanto “remanescentes de arqueologia 

industrial”, sendo um dos primeiros da categoria a passar por um processo de tombamento8. 

 

 

Imagem 1: Mapa via satélite da atual região Sorocabana 

 

Fonte: Google Earth/2021 

Destaques: Marina Sá 

 

 

Em função dos limites que a documentação impõe, aqui, a ênfase é dada entre os 

anos de 1810 e 1880, não obstante, este trabalho circunscreve todo o período de 

 
8 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Processo número: 0727-T-64. 

Número de inscrição: 376-B; Vol. 1; F. 061; Data: 24 set. 1964. 
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funcionamento da siderúrgica, na tentativa de compreender como se desenvolveram as 

relações que envolveram trabalho e cotidiano ao longo de sua existência. 

Considerada pioneira na fundição do ferro no país, a Fábrica de Ferro de Ipanema 

apresentava uma composição de trabalhadores particular. Europeus e locais assalariados, 

junto a sentenciados, negros livres e escravizados e indígenas, compartilharam os mesmos 

espaços e, por vezes, até as mesmas funções, em um empreendimento fabril fundado ainda 

no período colonial e que se encerrou apenas depois de proclamada a República. Trata-se de 

homens, mulheres e crianças de diferentes origens, ofícios, religiões, formas de se 

comunicar, se relacionar e se organizar e, principalmente, distintos quanto ao estatuto legal. 

Aqui, interessa-nos entender esses trabalhadores e trabalhadoras enquanto agentes, sem 

reduzi-los à sua força produtiva enquanto mão de obra, daí o interesse por conhecer um 

pouco mais sobre as dinâmicas de suas vidas cotidianas. 

O trabalho é uma das dimensões da vida que perpassam os sujeitos de distintos 

modos, sendo fundamental para compreendermos a sociedade de forma ampla e complexa. 

Por vezes, o trabalho é tido como principal instrumento para “organizar” e disciplinar os 

diferentes grupos sociais, respondendo a determinadas lógicas e contextos. No entanto, a 

pesquisa se torna mais relevante na medida em que nos permite compreender o 

funcionamento do empreendimento para além das pretensões das elites locais em dado 

tempo e espaço e para além dos projetos de governo em disputa. 

No caso de Ipanema, esses projetos dizem respeito tanto às intenções que se 

desejavam com a construção da siderúrgica, para além do que ela fosse capaz de produzir 

materialmente, quanto ao emprego de mão de obra. Quais seriam os trabalhadores da 

Fábrica? Quais origens seriam estimuladas a migrar para o Brasil? Em que medida essas 

escolhas responderiam ao almejado processo de transição para o trabalho livre e aos debates 

de caráter “civilizatório”, que ganharam fôlego ao longo do século XIX? Por ora, não 

pretendemos adentrar nesse campo de debate, mas é importante ressaltar que esse leque de 

questões existiu e, por vezes, orientou as ações respeitantes a Ipanema, em especial no que 

se referia à composição dos seus trabalhadores. 

A produção historiográfica acerca dos multifacetados “mundos do trabalho” vem 

ganhando um corpo cada vez maior, contribuindo para um panorama mais amplo acerca das 

diversas formas de articulação dos sujeitos históricos e, no caso aqui proposto, dos 

mecanismos que se articulam face à sociedade escravista do século XIX. 

É importante ressaltar que, ao nos referirmos aos estrangeiros que trabalhavam na 
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Fábrica, não sugerimos a existência do impulso imigratório que, de fato, só começou a 

ganhar o interior paulista massivamente na segunda metade do século XIX, em especial com 

a imigração italiana enquanto mão de obra branca e barata, a partir de um projeto vencedor 

do perfil de trabalhador que se pretendia para o país. No caso de Ipanema, tratava-se de 

homens tidos como especialistas na “arte da fundição”, trazidos à colônia por meio de 

contratos firmados com a Coroa portuguesa. Teoricamente, eles teriam um status social 

relativamente elevado, em razão de seus lugares de origem e do ofício que exerciam, 

geralmente de caráter técnico. Dirigiram-se ao Brasil sob contrato e com cargos definidos, o 

que lhes possibilitava maior poder de barganha e de exigências por esclarecimentos em 

relação à s condições de trabalho que se deparavam. Ao menos para uma parte deles, dado 

que havia diferenças, de cargo, de contrato, de lugares sociais. 

Ao levantar estudos acerca do caso de Ipanema, em especial os títulos publicados a 

partir de 1990, quando a Fábrica começou a figurar enquanto objeto para os historiadores, 

observa-se que grande parte deles são pesquisas voltadas às questões econômicas, embora 

se valham da percepção das articulações e tensões sociais que, ao se transformarem, 

impactavam a economia. Trabalho escravo, resistência escrava, africanos livres, escravidão 

e capitalismo, produção do ferro e siderurgia, mineração no Brasil colonial, participação do 

Estado na economia, modernização das técnicas e do território, economia e política, são 

temas centrais nos estudos mapeados até aqui sobre a Fábrica de Ferro de Ipanema na área 

de História. 

Em uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos, com ênfase no século 

XIX, Mario Danieli Neto dedicou-se a uma discussão historiográfica acerca do trabalho 

escravo na esfera industrial, contestando estudos que argumentam no sentido da 

incompatibilidade entre ambos. O autor revisitou os conceitos de pré-indústria e 

protoindustrialização a partir do referencial teórico europeu, testando sua aplicabilidade no 

caso brasileiro e tomando por objeto a Fábrica de Ipanema9. 

Não se trata de uma questão superada, mas nos últimos anos a historiografia vem se 

transformando bastante no que diz respeito à suposta incompatibilidade de uso da mão de 

obra escrava com o ambiente fabril e industrial e mesmo com a emergência do capitalismo 

no Ocidente. Não obstante tenha produzido uma análise pelo viés da História Econômica, o 

autor revelou importantes características do cotidiano de negros escravizados e livres nesse 

 
9 DANIELI NETO, Mario. Escravidão e indústria: um estudo sobre a Fábrica de Ferro São João de Ipanema – 

Sorocaba (SP) – 1765-1895. Campinas: UNICAMP, 2006. 
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estabelecimento fabril, bem como suas relações com o trabalho e com a família. Danielli 

Neto auxilia na compreensão de como se moldava a dinâmica de uma siderúrgica que 

atravessou o século XIX entre as tantas efervescências políticas do Brasil oitocentista. 

Francisco Vidal Luna, um dos autores dedicados à pesquisa na vertente da História 

Econômica, tomou por objeto a economia escravista na Vila de Sorocaba entre os anos de 

1778 e 1836. Seu estudo possibilita enxergar mais precisamente a distribuição dos escravos 

pois apresenta, por meio de tabelas, dados anuais relativos à quantidade de cativos por 

proprietários, gênero, origem, faixa etária, estado civil etc. Trata-se de uma importante fonte 

de dados para a compreensão, em números, da conjuntura escravista entre os séculos XVIII 

e XIX daquela região10. Um trabalho ainda por ser feito é conferir os Mapas de População 

de São Paulo e os Mapas de População do Campo Largo de Sorocaba, bem como os Censos, 

organizados por Listas Nominativas de Habitantes, a fim de buscar maiores indícios de qual 

era a dinâmica populacional específica de Ipanema, sua composição e flutuação anual. 

Em ótica similar, Nilton Pereira dos Santos abordou a participação do Estado na 

Fábrica de Ferro São João de Ipanema, tomando por eixo norteador a economia e a política 

durante o Segundo Reinado. O autor buscou compreender a persistência na manutenção de 

um empreendimento que, aparentemente, não gerava lucros significativos, arriscando-se a 

apontar quais perspectivas nutriam os interesses governamentais ao manter o funcionamento 

da siderúrgica, sendo o Estado o maior investidor e consumidor de seus produtos. Dentre 

outras questões, concluiu que isso decorria da expectativa de que a Fábrica se projetasse 

enquanto modelo, auxiliando na modernização econômica do país, sobretudo na segunda 

metade do século XIX11. 

Hipótese semelhante foi defendida por Marcos Eduardo Faciaben, que também 

toma Ipanema por objeto, a fim de compreender os processos de transferência e implantação 

do conhecimento técnico-científico na siderurgia no então território “luso-americano”12. 

Faciaben se concentrou nas primeiras duas décadas do século XIX, abarcando temáticas 

relacionadas à produção do ferro, às transformações técnicas e tecnológicas. 

Neste eixo, situamos também o trabalho de Anicleide Zequini, que elaborou um 

 
10 LUNA, Francisco Vidal. Posse de Escravos em Sorocaba (1778-1836). Primeiro Seminário do Centenário da 

Abolição do Escravismo: da Época Colonial à Situação do Negro na Atualidade, São Paulo, FEA/USP-IPE, 1986. 
11 SANTOS, Nilton Pereira dos. A Fábrica de Ferro São João de Ipanema: economia e política nas últimas 

décadas do Segundo Reinado (1860-1889). São Paulo: USP, 2009. 
12 FACIABEN, Marcos Eduardo. Tecnologia siderúrgica no Brasil do século XIX: conhecimento e técnica na 

aurora de um país (o caso da Fábrica de Ferro de São João do Ipanema). Dissertação de mestrado. São Paulo:  

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Universidade de São Paulo, 2012. 
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importante estudo arqueológico da região onde se estabeleceu a fábrica, investigando o sítio 

de Afonso Sardinha, ao passo em que se detinha, de forma mais ampla, na técnica da 

produção do ferro e nos processos de mineração no Brasil colonial13. Cabe mencionar, ainda, 

a obra de Jesuíno Felicíssimo Júnior, que narra a trajetória do ferro e a história da metalurgia 

em São Paulo, sendo de grande valia para uma compreensão mais ampla no que se refere a 

formação da siderurgia no país, de interesse para esta pesquisa14.  

Outra temática que verificamos estar atrelada ao caso de Ipanema, e que 

particularmente nos interessa, se refere às articulações entre os negros escravizados e livres, 

na construção de respostas diante da situação de exploração em que se encontravam. Isso 

não diz respeito, como estamos acostumados a pensar, apenas à organização de grandes 

motins ou levantes, como são os casos mais emblemáticos aos quais a historiografia tende a 

se dedicar, mas também às formulações que se expressam na vida cotidiana, no menos 

visível, no micro. Em todo caso, a escravização deve ser compreendida como um processo 

de sujeição e não como algo inerente aos sujeitos históricos. Nesse sentido, muitos são os 

mecanismos de reação e articulação empiricamente verificáveis na experiência escrava. 

Afonso Bandeira Florence, por exemplo, debruçou-se sobre o tema da resistência 

na produção fabril a partir de um requerimento de 1828, enviado por escravos da Fábrica de 

Ipanema ao Presidente da Província de São Paulo, que reclama do atraso na distribuição de 

alimentos e da carência de cobertas para o abrigo do frio – um documento importante e que 

seria retomado em outras pesquisas posteriormente. Por meio dele, depreendemos que os 

sujeitos escravizados, em alguma medida, acreditavam que a lei poderia ser um instrumento 

a favor deles15. De forma geral, essa documentação permite verificar uma pluralidade de 

situações na construção de alternativas cotidianas frente às opressões da escravidão brasileira 

no século XIX, bem como das diversas formas de compulsoriedade do trabalho, 

evidenciando uma consciência apurada das condições experimentadas cotidianamente. 

Ao refletirmos acerca da resistência de pessoas escravizadas ou dos trabalhadores 

que, mesmo legalmente livres, foram submetidos ao trabalho compulsório, podemos colocar 

alguns autores em diálogo. A temática do estudo de Florence conecta-se, por exemplo, com 

 
13 ZEQUINI, Anicleide. Arqueologia de uma Fábrica de Ferro: morro de Araçoiaba, séculos XVI-XVIII. São 

Paulo: USP, 2006. 
14 FELICÍSSIMO JÚNIOR, Jesuíno, História da siderurgia de São Paulo, seus personagens, seus feitos. São 

Paulo: Associação Brasileira de Metais, 1969. 
15 FLORENCE, Antônio Bandeira. Resistência escrava em São Paulo: A luta dos escravos da fábrica de ferro São 

João de Ipanema – 1828-1842. Revista Afro-Ásia, Universidade Federal da Bahia, nº 18, 1996, p. 7-32. 
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a de Enidelce Bertin16. O autor restringiu-se às articulações escravas no âmbito da Fábrica 

de Ferro de Ipanema, em uma análise espacialmente bem recortada. Já Bertin buscou 

reconstituir o cotidiano de africanos livres sob a tutela do Estado em estabelecimentos da 

província de São Paulo, bem como os conflitos travados por e entre eles17. 

Nesse debate, não podemos deixar de situar o estudo de Beatriz Mamigonian, que 

discute o caso de um grupo de africanos livres que serviram no Arsenal de Marinha da Bahia 

e foram emancipados na década de 1830, mas continuaram em servidão depois de enviados 

ao Rio de Janeiro, culminando em petições com reivindicações deles quase duas décadas 

depois. Ao conferir estas petições, a autora verificou que em algumas delas a Fábrica de 

Ipanema foi mencionada e, no que se refere à articulação desses homens, considera que "o 

caso mais extraordinário de resistência coletiva por parte de africanos livres já documentado 

ocorreu na Fábrica de Ferro de Ipanema, em 1849, quando um grupo de africanos livres foi 

a Sorocaba entregar ao juiz municipal uma petição"18. Outro documento interessante e com 

o mesmo caráter daquele apresentado por Florence, revelando outra situação na qual um 

dispositivo jurídico foi utilizado por africanos livres enquanto possibilidade de escuta. 

No tocante aos africanos livres, Jaime Rodrigues trouxe uma importante 

contribuição ao fornecer estatísticas dos africanos livres engajados no trabalho da Fábrica 

de Ferro de Ipanema. O autor se concentrou nas décadas de 1830 e 1840 e pretendeu 

compreender o estatuto legal dessa categoria de trabalhadores, bem como sua inserção no 

mercado de trabalho. A julgar pelo ano de publicação, cabe ressaltar o caráter pioneiro de 

um trabalho de pesquisa a se aventurar na investigação dos manuscritos pertencentes à 

 
16 BERTIN, Enidelce. Os meia-cara: Africanos livres em São Paulo no século XIX. 2006. Tese de Doutorado em 

História Social - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
17 Estudo clássico sobre a resistência escrava no Brasil é o de REIS, João José. Negociação e conflito: A resistência 

negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia. das Letras, 1989. Na década de 1980, principalmente a partir 

do centenário da Abolição em 1988, observou-se um grande número de publicações voltadas à escravidão, 

contestando obras clássicas ao elucidar novas questões e apresentar outras vias de se compreender o negro 

escravizado como um sujeito histórico. Para um balanço da produção historiográfica, ver: SCHWARTZ, Stuart. 

A historiografia recente da escravidão brasileira. In: SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. São 

Paulo: EDUSC, 2001; QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Escravidão Negra em Debate. In: FREITAS, Marcos 

Cezar de. Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2001. 
18 MAMIGONIAN, Beatriz G. “Do que “o preto mina” é capaz: etnia e resistência entre Africanos livres”. Afro- 

Ásia, n. 24, 2000, pp. 71-95. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20996/13596>. Acesso em 17 jun 2019. A autora trata 

mais da experiência dos Africanos livres em: MAMIGONIAN, Beatriz. Revisitando a "transição para o trabalho 

livre": a experiência dos Africanos livres. In: FLORENTINO, Manolo. (org.) Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio 

de Janeiro, séculos XVII-XIX.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.389-417. Ver também, da mesma 

autora, Africanos livres: a abolição o tráfico de escravo no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2017. 
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siderúrgica19.  

Aqui cabe mencionar ainda o estudo de Mariana Alice Schatzer Ribeiro, que 

também tomou por objeto os africanos livres da Fábrica de Ipanema20. Sua pesquisa 

demonstra o quanto as mudanças legislativas do Brasil oitocentista acerca do tráfico e da 

liberdade dos africanos pouco contribuíram para autonomizá-los, estreitando as relações de 

tutela que mantinham os privilégios da elite. Se, por um lado, eram livres quanto ao estatuto 

legal, por outro, a atuação oficial gerenciava a vida e o destino dessas pessoas, no que se 

refere às condições de trabalho, moradia e saúde, mobilizando uma série de mecanismos da 

vida cotidiana na perspectiva de ceifar quaisquer possibilidades de maior independência, 

como a possibilidade de construir suas próprias moradias, por exemplo.  

Ainda pouco discutido na historiografia é o tema da construção da memória da 

Fábrica de Ipanema, passando pelos relatos de Vergueiro, Pedro Taques, José Bonifácio, 

Martim Francisco e Varnhagen, entre outros, conforme demonstrado por Eduardo 

Tomasevicius Filho. O autor cotejou relatos de pessoas (viajantes, mas não só) que estiveram 

na Fábrica e, a partir deles, buscou refletir sobre as tensões entre memória e história, 

inclusive do ponto de vista conceitual, em uma investigação daquilo que ele chamou de 

“conflitos intersubjetivos” entre os relatos e a produção historiográfica. Embora utilize a 

documentação oficial, o autor se debruçou principalmente sobre os relatos produzidos sobre 

a fábrica durante seu funcionamento21. 

 No que se refere às transformações historiográficas que abordam a experiência dos 

trabalhadores no Brasil, Sidney Chalhoub e Fernando Teixeira da Silva apresentam uma 

discussão pertinente à reflexão que aqui propomos. Os autores discutiram a análise da 

mudança de paradigmas sobre o lugar dos escravos e dos trabalhadores livres na 

historiografia produzida desde a década de 1980 no Brasil, concluindo que houve uma 

transição de um “paradigma da ausência” para um “paradigma da agência”. Grosso modo, o 

primeiro se fundamenta na ideia de inação dos grupos dominados, justificada inclusive pela 

 
19 RODRIGUES, Jaime. Ferro, trabalho e conflito: os Africanos livres na Fábrica de Ipanema. História Social: 

Revista da pós-graduação em História, IFCH-UNICAMP, nº 4/5, 1997, p. 29-42. Uma nova versão deste texto foi 

publicada em 2016 em No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: 

Alameda, 2016. 
20 RIBEIRO, Mariana Alice Pereira Schatzer. Entre a fábrica e a senzala: um estudo sobre o cotidiano dos 

Africanos livres na Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, Sorocaba, São Paulo (1840-1870). São Paulo: 

Alameda, 2017. 
21 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Entre a memória coletiva e a história de “Cola e Tesoura”: as intrigas e 

os malogros nos relatos sobre a Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2012. 
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extrema violência à qual foram submetidos; já a segunda fundamenta-se na perspectiva de 

consciência coletiva, na qual os grupos subalternos percebem e incidem em suas próprias 

condições enquanto sujeitos articulados, respondendo ao contexto em que estão inseridos e 

agindo sobre ele22. 

Os autores mencionam que o “paradigma da ausência” foi predominante até as 

décadas de 1960 e 1970. Pressupunha que a experiência da escravidão, tamanha foi sua 

brutalidade, legou aos escravizados uma incapacidade de articulação, pelo aniquilamento de 

sua cultura. Somava-se a isso a ideia de que o modelo de desenvolvimento europeu se 

contrastava com o brasileiro na medida em que, na Europa, havia uma consolidada teia 

de costumes e tradições que fecundou as lutas operárias, ao passo em que, aqui, a escravidão 

legou a ausência de uma cultura política e a consequente impossibilidade de atuação 

daqueles que a experienciaram, no caso, os negros.  

Os autores situam dois nomes enquanto expoentes deste paradigma: Joaquim 

Nabuco (político, historiador, jornalista e jurista), em especial por meio de sua obra “O 

abolicionismo”, de 1873, e José de Alencar (político, advogado, jornalista e romancista). 

Para Nabuco, a libertação deveria ocorrer enquanto fruto da articulação dos senhores e do 

poder público, neste sentido, a liberdade dos negros escravizados seria resultado de 

concessão e/ou doação, pois se tratava de gente despreparada para lutar pela liberdade e 

incapacitada para exercê-la. A própria ideia de liberdade inflamaria paixões e despertaria 

insubmissão e, assim sendo, o medo deveria ser mantido enquanto ferramenta de controle, 

visto que impunha limites à ordem social. Já para Alencar, os cativos eram dependentes dos 

laços morais, assim, a libertação deveria ocorrer enquanto iniciativa exclusiva dos senhores 

e o poder público não deveria intervir nas relações privadas, pois desorganizaria a disciplina, 

a produção e ocasionaria um caos social. Alencar enxergava as relações entre senhores e 

escravos dentro de uma perspectiva romântica, enquanto seres opostos unidos por Deus. 

Nabuco e Alencar apresentam narrativas distintas quanto aos efeitos da escravidão, mas 

ambas os anulam enquanto sujeitos, os tornando ausentes de quaisquer processos históricos 

que ocasionariam em sua própria libertação. 

Um terceiro nome discutido por Chalhoub e Silva é o de Gilberto Freyre (1940), por 

corroborar com o mito da “democracia racial brasileira”, ao passo em que justificava que as 

 
22 CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e 

trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. Campinas: Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth 

(UNICAMP), nº 14, p. 13-57, 2009. 
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distâncias sociais eram resultado de diferenças de classe, não de preconceitos relacionados 

à cor ou raça. Neste sentido, a mobilidade social era possível, pois negros se incorporariam 

aos brancos, dada sua capacidade social e intelectual. 

Os autores destacam, ainda, que entre as décadas de 1960 e 1970, uma geração de 

intelectuais estudou as relações raciais: Emília Viotti da Costa, Florestan Fernandes, Octavio 

Ianni, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, evidenciando o preconceito de cor e raça. 

Para eles, a inexistência de discriminação legal não impediu a segregação e, diferente do que 

pressupunha Freyre, as possibilidades de mobilidade social eram extremamente limitadas. 

Viotti, por exemplo, denunciou a contradição entre o mito da democracia racial e a realidade 

das pessoas negras no Brasil. No que se refere aos “efeitos” da escravidão, também para 

Freyre trata-se de uma experiência que legara uma patologia social entre os negros e a 

sua destruição cultural. Essas são narrativas que implicavam em uma total desqualificação 

dos negros enquanto agentes, com importante relevância política e social no processo que 

ocasionou a abolição. 

Nas últimas décadas a produção acadêmica se transformou no sentido de buscar 

um rompimento com a cristalizada associação entre subordinação e exploração com 

passividade, paralisia e sujeição. Houve não apenas uma busca por novas fontes, mas 

também a busca por redirecionar o olhar às fontes oficiais, percebendo as formas alternativas 

de resistência e articulação política destes sujeitos. Emerge também os estudos acerca das 

formas de atuação dos escravizados e libertos em uma cultura legal, bem como acerca dos 

padrões coletivos de percepção e ação política. Há, aí, um deslocamento da ênfase na 

ausência, para a ênfase na agência, tal como proposto por Thompson. Essa mudança 

historiográfica ocorreu também de forma mais ampla, no que se refere a grupos dominados 

e dominantes, passando a focar na agência dos primeiros e na consciência de suas práticas. 

Exemplo disso são as narrativas produzidas acerca das classes operárias, mais recentemente.  

Chalhoub e Teixeira relatam ainda que na década de 1950, respondendo ao contexto 

da política nacional desenvolvimentista, proliferaram análises sobre o processo 

de “modernização” do país. Na produção historiográfica, até a década de 1960, a classe 

operária era entendida enquanto vítima de uma sociedade moderna incompleta e do 

capitalismo tardio.  O grande fluxo migratório do campo para a cidade corroborava com uma 

ideia de “transição” do mundo rural para o mundo urbano, enquanto consequência da falta 

de tradição industrial.  Em função disso, se reproduziria a lógica de submissão do campo: os 

operários se tornariam peças de manobra da dominação burguesa. Verifica-se aí uma dupla 
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anulação de grupos sociais enquanto agentes: tanto dos operários, quanto das pessoas do 

campo, respondendo a mesma lógica da anulação dos negros, conforme já explicado 

anteriormente. Em todos os casos, o grupo dominado é tratado enquanto incapaz de 

articulação política e agenciamento de seus próprios processos. 

Ao se debruçarem nas transformações historiográficas a partir da década de 1980, a 

respeito da história dos trabalhadores, os autores traçam um percurso que versa desde a 

construção de narrativas acerca dos negros escravizados, até os discursos respeitantes a 

formação de uma classe operária no Brasil no pós-abolição. De acordo com eles, no que se 

refere ao operariado brasileiro, a produção historiográfica passou por transformações mais 

evidentes a partir da década de 1970. Um dos impulsores disso, sobretudo no sudeste 

brasileiro – e claramente não o único – foi a efervescência social despontada a partir dos 

movimentos grevistas do ABC Paulista em 1978, que surpreendeu o meio 

acadêmico:  tratava-se de uma demonstração irrecusável de consciência e resistência política 

por parte desses trabalhadores. 

A “classe operária” passou a ser compreendida enquanto sujeito político, com 

entendimento e consciência de sua realidade, com articulação de estratégias de luta. A partir 

de 1970 há uma ampliação temática dos estudos que tomam a classe operária por objeto e 

logo depois, na década de 1980, há uma virada analítica a partir do alargamento conceitual 

no que respeita a ideia de “trabalhador”.  Percebe-se uma busca por compreender como 

agiam a partir dos recursos legais e suas brechas e, para além da ênfase no movimento 

operário organizado, passou-se a buscar pela história do operariado também em seus 

processos mais amplos, de trabalho, de cotidiano, de condições de vida e de gênero, 

implicando, ainda, no descolamento do eixo Rio-São Paulo, no caso do Brasil. 

Para o caso dos trabalhadores escravos e ex-escravos, Silvia Lara também contesta 

os paradigmas explicativos que se calcam nos conceitos de “transição” ou “substituição”, 

uma vez que esses modelos tendem a invisibilizar os processos e anular a agência desses 

sujeitos. A autora teceu críticas sensíveis sobre a produção no âmbito da história social do 

trabalho, para a qual, muitas vezes os escravos e ex-escravos sequer são considerados 

enquanto parte do mundo do trabalho e dos trabalhadores. 

 
Aparentemente coniventes com o espírito de Rui Barbosa, os historiadores 

apagaram da história social do trabalho no Brasil a “nódoa” da escravidão. Assim, 

se o escravo não foi considerado parte do universo dos trabalhadores, também o 

ex-escravo foi excluído. Passaram a ser vistos como uma massa de 

“trabalhadores”, nacionais indolentes e apáticos (na visão dos teóricos do final do 

século XIX) ou de anômicos e desajustados à modernidade do capitalismo, 
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despreparados para o trabalho livre devido à experiência da escravidão: 

“trabalhadores” que não trabalham ou então “trabalhadores” que são incapazes de 

trabalhar... Por isso, desapareceram, literalmente, da história. Por isso, apoiada em 

explicações economicistas ou em dados demográficos, a literatura sobre a 

transição não conseguiu, até hoje, dar foros de cidadania a milhares de homens e 

mulheres de pele escura que construíram suas vidas sob o signo da escravidão e, 

principalmente, de uma liberdade que, embora conquistada, nunca conseguiu ser 

completa23. 

 

A importante crítica de Silvia Lara impulsionou debates. Paulo Terra e Fabiane 

Popinigis abordaram essa questão, demonstrando o quanto o Grupo de Trabalho Mundos do 

Trabalho (GTMT), vinculado à Associação Nacional de História (ANPUH), nas últimas duas 

décadas, vem contribuindo com a transformação desse cenário e da produção historiográfica 

no Brasil, lançando discussões de maior aproximação entre a história da escravidão e a 

história do trabalho24. 

De forma geral, a produção acadêmica tem sido revista, buscando um rompimento 

com a associação cristalizada entre subordinação e exploração com passividade, paralisia e 

sujeição. Nessa perspectiva, a História Social se consolidou enquanto uma abordagem 

preocupada em superar um fazer historiográfico centrado nos grandes homens, propondo 

uma História “vista de baixo”. Isto é, protagonizada pelos grupos subalternizados e 

visibilizando as relações de conflito decorrentes das contradições de classe. Aqui, nos 

alinhamos a Edward Palmer Thompson, para o qual o próprio conceito de classe social é um 

processo histórico baseado nas experiências em comum, não um resultado mecânico e 

acidental da industrialização25. 

Noções de “processo”, “classe”, “luta de classes’, “consciência de classe” e 

“experiência histórica” são medulares na obra do autor para compreender o novelo de fios e 

nós que engendram as relações sociais entre grupos hegemônicos e não hegemônicos, bem 

como a multiplicidade de vínculos que os envolvem. Para Thompson, é a práxis que forma 

o indivíduo e são suas experiências compartilhadas, na qual a luta de classes é uma realidade, 

 
23 LARA, Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil. São Paulo: Projeto História, v.16, 

1998, p. 38. 
24 Sobre essa discussão, ver: POPINIGIS, Fabiane; TERRA, Paulo Cruz. Classe, raça e a história social do trabalho 

no Brasil (2001-2016). Rio de Janeiro: Estudos Históricos, vol. 32, nº 66, p. 307-329, 2019. Vale conferir também: 

TERRA, Paulo Cruz; POPINIGIS, Fabiane. Historiografia da escravidão e do trabalho e no Brasil: avanços e 

desafios. In: RANCE, Amaru Villanueva; MURILLO, Cristina Machicado (orgs.). Trabajos y trabajadores en 

America Latina (siglos XVI-XXI). La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2019 e 

POPINIGIS, Fabiane; TERRA, Paulo Cruz. As diversas formas de exploração do trabalho e de organização dos 

trabalhadores no âmbito da produção do GT Mundos do Trabalho, paper apresentado no Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de Trabajo y Trabajadores, 2-8 may 2017, La Paz. 
25 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. RJ: Paz e terra, 1987; A miséria da 

teoria. Rio de Janeiro: Zahar, 1981 e Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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que lançam as bases da inteligibilidade das condições e de seus processos. A consciência de 

classe seria, então, fruto de uma complexidade de relações, práticas e articulações, bem como 

das próprias contradições que se entranham em grupos sociais antagônicos. Nesse sentido, a 

própria ideia de classe só faz sentido em perspectiva histórica, não enquanto algo que existe 

a partir de uma estrutura estanque, mas sim por meio do reconhecimento de condições e 

interesses distintos entre os homens, no decorrer do que se vive. 

Jair Batista da Silva, ao discutir sobre a ideia de classes, alerta para o fato de que esse 

conceito também se transformou ao longo do tempo e que o próprio Marx, no célebre 

capítulo 52 do Capital, de título “As classes sociais”, também não responde acerca de qual 

sua concepção sobre. De todo modo, Silva também se vale de Thompson para fundamentar 

sua produção, defendendo que “classe” tem a ver com a práxis e que esse é um debate 

importante dado que não se trata de algo superado pela historiografia. Segundo ele, 

atualmente tem-se retomado a ideia de classe a partir de faixas de renda ou de indicativos 

quantitativos, em uma clara vertente teórica weberiana, que limita a compreensão de 

dinâmicas e processos mais amplos no que se refere à sociedade, como proposto 

por Thompson e mesmo pelos historiadores do campo da História Social de forma geral, 

nos apontando que os desafios permanecem postos26. 

Essa compreensão protagoniza um debate teórico-metodológico fundamental para a 

produção historiográfica, em especial no campo da História Social. Houve não apenas uma 

busca por novas fontes, mas também por redirecionar o olhar às fontes já conhecidas, 

percebendo as formas alternativas de resistência e de articulação política dos sujeitos. 

Surgiram também os estudos que envolvem as formas de atuação dos escravizados e libertos 

em uma cultura legal, bem como acerca dos padrões coletivos de percepção e ação política. 

Houve, então, um deslocamento da ênfase na ausência para a ênfase na agência. Essa 

mudança historiográfica ocorreu de forma ampla no que se refere a grupos hegemônicos e 

não hegemônicos de forma geral, passando a focar na agência dos primeiros e na consciência 

 
26 Informação verbal. O Prof. Dr. Jair Batista da Silva (UFBA) fez uma comunicação sob o eixo “Classes e luta 

de classes: novos questionamentos”, enquanto professor convidado pela disciplina História da Historiografia, do 

Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de São Paulo, em 26 abr 2018. Dentre a 

produção do historiador, vale conferir: SILVA, Jair Batista. A perversão da experiência no trabalho: um estudo 

do PDV no Banco do Brasil. Bahia:  EDUFBA, 2009. O autor se vale de uma imersão sobre o conceito de 

“experiência”, passando por Edward Thompson, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Georg Lukács e Agnes 

Heller. Sua obra recorta um período mais recente de nossa história, não obstante, seus referenciais informam a 

produção, de forma que a análise parte da vivência e percepção dos próprios trabalhadores, diante das 

circunstâncias que estavam envolvidos. Conferir também: AMORIM, Henrique; SILVA, Jair Batista (orgs.). 

Classes e lutas de classes: novos questionamentos. São Paulo: Annablume, 2015. 
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de suas práticas a partir de suas próprias experiências, individuais e coletivas, herdadas e 

vividas. 

  A Fábrica de Ipanema é, seguramente, um caso excepcional na história do trabalho, 

da siderurgia e da industrialização, laboratório fértil para o pesquisador interessado em 

compreender as múltiplas dinâmicas que emergem em uma situação pouco verificável no 

início do século XIX no Brasil: negros escravizados e livres, camponeses e outros moradores 

locais, indígenas, sentenciados e europeus assalariados sob contratos compartilharam o 

espaço, o trabalho e o cotidiano em um ambiente fabril, por vezes até partilhando das 

mesmas funções e ofícios e reorganizando suas vidas constantemente. Trata-se de uma 

situação atípica no Brasil oitocentista, embora não a única. Há, ainda, um vasto terreno por 

se explorar e esta pesquisa contribui com esse percurso na medida em que desvela 

particularidades importantes da história do trabalho e seus agentes, complexificando o 

entendimento e mesmo as perguntas sobre eles. 

 Embora o objetivo aqui não seja entender como as transformações sociais se 

expressam na economia ou vice-versa, ao se tratar de mão de obra, economia e sociedade, 

as abordagens são indissociáveis. Mais uma vez, chamamos a atenção para um fazer 

historiográfico que proponha discutir a sociedade a partir dos grupos não hegemônicos e 

compreendê-los enquanto sujeitos que se articulam social, econômica e politicamente, 

vinculando-se cada qual ao seu contexto e se reinventando a partir dos encontros e das 

circunstâncias. 

A exploração do trabalho é um eixo fundamental para construir e assegurar as 

hierarquias. Sua compulsoriedade se verifica e se reconfigura de várias formas, resguardando 

especificidades tanto em relação à conjuntura quanto aos perfis dessas pessoas. Ainda que o 

cenário se transforme, são muitas as medidas empregadas na sujeição de homens, mulheres 

e crianças, reposicionando o próprio conceito de liberdade. Esse é um debate que 

particularmente nos interessa. 

As brechas legislativas e mesmo a invisibilização de determinados grupos na 

construção da História são mecanismos empregados na manutenção das subalternidades e 

de uma sociedade altamente estratificada. Não por acaso, pouco se sabe a respeito dos ofícios 

especializados ocupados pelos africanos escravizados e livres, sobretudo em ambientes 

fabris. Pouco se sabe, por exemplo, acerca das relações estabelecidas entre distintas 

categorias de trabalhadores quando impelidos a compartilharem o mesmo ambiente de 

trabalho. Na perspectiva de contribuir com tantas perguntas não superadas, aqui, buscamos 
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elucidar ações que emergem a partir desse tipo de circunstância, em especial no que se refere 

as alternativas construídas na vida cotidiana. 

Pioneira na fundição de ferro no país, lugar de encontros e dissonâncias, a Fábrica de 

Ipanema apresenta um cenário com inúmeras especificidades. Em seu interior, podemos 

perceber as articulações entre os distintos perfis de trabalhadores, diferentes em origens 

geográficas, étnicas, ofícios, idiomas, religiões, necessidades, expectativas e sonhos. 

Resistência será sempre um termo atual e tratar do mundo do trabalho é emblemático em 

qualquer tempo histórico. A teia de relações sobre a qual nos debruçamos aqui contribui para 

compreendermos São Paulo para além da sua inserção no mercado externo com a produção 

cafeeira, tema que protagoniza as linhas de sua história, e para além da formação de seus 

núcleos urbanos e transformações na infraestrutura, por exemplo. Contribui também, e 

sobretudo, para compreendermos o Brasil oitocentista para além das narrativas estanques 

que se criam sobre os sujeitos. 

Os capítulos que aqui se organizam, versam sobre os eixos que também dão título à 

dissertação: trabalho, cotidiano e conflito. No primeiro capítulo, “Entre negros escravizados 

e europeus assalariados: experiências do trabalho na Fábrica de Ferro de Ipanema”, 

interessam-nos as experiências engendradas entre os distintos perfis de trabalhadores no 

âmbito da Fábrica de Ferro de Ipanema. Estaremos dedicados a saber quem eram, quais suas 

funções e quais foram as transformações na composição do quadro de trabalhadores, bem 

como o que tudo isso revela acerca do contexto político e social do período. 

Neste primeiro momento, circunscreveremos sobretudo o período compreendido 

entre 1810, ano em que a siderúrgica foi fundada, e 1842, quando ocorreram os primeiros 

levantamentos de trabalhadores do estabelecimento após a primeira lei de proibição do 

tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil, em 1831, momento subsequente ao fim 

do período regencial. Nos atentaremos especialmente para os negros livres e escravizados, 

mas na perspectiva de compreendê-los no conjunto dos trabalhadores da fábrica, tendo em 

vista a especificidade deste cotidiano compartilhado. 

Trataremos, ainda, dos “menos visíveis” no universo de trabalhadores de Ipanema. 

Se, por um lado, a documentação evidencia a presença dos assalariados europeus e dos 

negros livres e escravizados, por outro, queremos também compreender qual era a 

participação dos indígenas, das mulheres, das crianças, dos sentenciados e dos livres locais 

na fábrica. Ao que se pode perceber, essa participação parece ter sido menos expressiva, pois 

sabidamente se privilegiava a mão de obra masculina de dois grupos bem definidos: os 
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europeus assalariados, tidos como “artífices” na fundição de ferro, e os negros livres e 

escravizados, respondendo à lógica da economia escravocrata do período. A especificidade, 

aqui, é que tanto o “senhor de engenho” como o próprio “engenho” são outros: o senhor é o 

Estado e o engenho é uma siderúrgica. De todo modo, ainda que de forma mais contida, a 

participação de outros sujeitos existia e, não tendo sido tema tratado de forma exaustiva na 

historiografia, buscaremos indícios que nos revelem mais sobre essa presença.  

No segundo capítulo, tentaremos compreender as nuances da vida cotidiana que 

envolvem o conjunto de trabalhadoras e trabalhadores da siderúrgica. No caso de Ipanema, 

essa análise está intrinsecamente relacionada com a vivência do trabalho e de seu contexto. 

No entanto, compreendendo tratar-se de instâncias distintas, abordaremos também aspectos 

tais como saúde, moradia, educação e vida material. Por vezes, as discussões acerca do 

mundo do trabalho tendem a reduzir essas pessoas apenas à sua mão de obra, desapercebendo 

sua dimensão humana, que sente, chora, ri, faz planos, estabelece objetivos, muda de ideia, 

se apaixona, adoece, se alimenta, constitui família, tem filhos, se educa, toma decisões. 

Cientes das limitações inerentes às fontes oficiais, nos valemos aqui do método 

indiciário, buscando depreender nos detalhes das correspondências os pormenores que 

informam acerca de algumas dessas questões, ainda que apareçam de forma menos evidente 

do que o tema do trabalho. Para balizar essa análise da vida cotidiana, optamos por abordar 

três eixos: moradia, saúde e educação. Sem a perspectiva de esgotar tais temas, tampouco de 

adentrar em profundidade no debate historiográfico que envolve cada um deles, mas na 

intenção de avançar no entendimento sobre como as pessoas viviam no âmbito da Fábrica 

de Ferro de Ipanema. 

No terceiro capítulo, trataremos dos conflitos que perpassam esse ambiente, de 

trabalho e de vida, tão cheio de complexidades e que envolve os distintos grupos que por 

Ipanema passaram. Aqui, chamamos a atenção para as articulações coletivas, as situações de 

enfrentamento e negociação, as ameaças, os dissensos menos visíveis e toda sorte de 

alternativas criadas face às situações de opressão. Nosso foco é no encontro, naquilo que se 

pratica em conjunto. A clareza de tais dinâmicas evidencia o papel ativo desses sujeitos na 

construção de respostas a partir da consciência de suas próprias condições, sejam elas 

situacionais ou a longo prazo. 

Ao longo dos três capítulos, os esforços se concentraram em discutir a dinâmica de 

trabalho e de vida no âmbito da siderúrgica, as interações entre os distintos perfis e as 

múltiplas formas de experienciar um mesmo ambiente, com a especificidade de se tratar de 
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um espaço fabril no Brasil oitocentista. Pretendemos mapear os ofícios e funções dos 

diferentes grupos em Ipanema e entender as condições com as quais se deparavam, mas na 

perspectiva de analisarmos como esses trabalhadores compreendiam a própria realidade e 

sobre ela intervinham.   
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CAPÍTULO 1 – Entre negros escravizados e europeus assalariados: 

experiências do trabalho na Fábrica de Ferro de Ipanema 

 

 

1.1 Uma fábrica de ferro no interior paulista 

Em 4 de dezembro de 1810, uma Carta Régia mandou “fundar um estabelecimento 

montanístico em Sorocaba para extração do ferro das minas que existem na Capitania de S. 

Paulo”27. Tratava-se da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, constituída no Morro 

de Araçoiaba, ou Biraçoiaba, como referida em muitos manuscritos do século XIX28. 

De acordo com as memórias do senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 

registradas pelo bacharel Frederico Augusto Pereira de Moraes, a origem da fundição de 

ferro no Morro de Araçoiaba remonta aos últimos anos do século XVI. Com a constatação 

da existência de minas de ferro no local, houve diversas tentativas de implantação de uma 

fundição, porém, sem sucesso. Em 1590, Pedro Taques, em seus relatos genealógicos, 

registrou o início de – ou a pretensão de iniciar – uma fábrica de ferro, com dois engenhos 

para fundição, sob a responsabilidade de Afonso Sardinha. Ao que consta, outros comandos 

assumiram o empreendimento, tendo se encerrado as atividades em 1629, com a morte de 

Francisco Lopes Pinto, último administrador do engenho que começava a se desenhar29. 

O estabelecimento ficou na obscuridade até 1681, quando Luiz Lopes de Carvalho, 

que presidia a Câmara da Vila de Sorocaba, tomou conhecimento de sua existência e, em 

1682, o Príncipe Regente D. Pedro mandou que Frei Pedro de Souza explorasse e 

descrevesse o que existia nas minas, na expectativa de que houvesse prata. Em sua vasta 

 
27 BRASIL. Carta Régia de 04 de dezembro de 1810. In: ______. Collecção das Leis do Brazil de 1810. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1891, p. 247. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html>. Acesso em 27 set. 2019. 
28 O termo “Fábrica de Ferro de São João de Ipanema” passou a ser usado oficialmente a partir de 1814. Cf: 

BRASIL. Carta Régia de 27 de setembro de 1814. In: ______. Collecção das Leis do Brazil de 1814. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1890, p. 24. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html>. Acesso em 27 set. 2019. A partir daqui, utilizaremos FFSJI. 
29 Frederico Augusto Pereira de Moraes dedicou seu estudo sobre Ipanema ao seu sogro, Frederico Luiz Guilherme 

de Varnhagen, a quem se refere como “restaurador, ou verdadeiro fundador da Real Fábrica de Ferro de S. João 

do Ypanema”.  Trata-se de uma reunião de registros documentais em que consta uma rica fonte de informações 

acerca do estabelecimento, reunindo ofícios, cartas, contas, atestados de serviço, portarias ao diretor, avisos 

diversos do governo, além de trazer um detalhado inventário de todos os pertences da fábrica a partir de um 

levantamento feito em outubro de 1821. Todos os documentos anexados são reproduções idênticas. MORAES, 

Frederico A. P. Subsídios para a História do Ypanema, compreendendo: 1.º A memória do Senador Vergueiro, 

impressa página por página pela edição de 1822; 2.º O appendice que foi publicado com a mesma memória e 3.º 

Um addiantamento à segunda edição d’ella contendo mappas e documentos inéditos. Lisboa: Imprensa Nacional, 

1858. 
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reunião de documentos, Pereira de Moraes diz não conhecer os resultados de tal 

empreendimento e declara que nada constava no Arquivo da Câmara de Sorocaba. Sabe-se 

apenas que, nos anos seguintes, houve uma nova tentativa de implantação de uma fundição 

de ferro no local que, no entanto, não prosperou. O espaço foi, então, ocupado por 

camponeses, tendo assim permanecido até 1770, quando Domingos Ferreira Pereira foi 

autorizado a empreender uma nova fábrica de ferro30. Heloísa Liberalli Bellotto também 

relata este momento, embora apresente data diversa: 

 

Em fins de agosto (1765), recebeu o governador Domingos Ferreira Pereira e 

sócios, que tinham em mãos a Carta Régia de 1760, que lhes concedia a 

exclusividade ‘por tempo de dez annos [...] para minerar ferro e chumbo em São 

Paulo e estabelecer fabricas para caldear o dito ferro’. Nesse Metal, que iria ocupar 

sua atenção com muita frequência nos anos posteriores, via o Morgado de Mateus 

grande utilidade, principalmente por causa da aplicação na Artilharia. E em 

dezembro pôde já remeter a primeira amostra de ferro caldeado pelos 

concessionários, que se tinham instalado junto a Sorocaba31. 

 

Pode-se dizer, portanto, que situa-se por volta de 1765/1770 o marco da origem da 

fábrica. Foi quando Domingos Ferreira Pereira apresentou a primeira amostra de ferro, 

enviada ao ministro de D. José I, o Marquês de Pombal, por Luis Antônio de Souza Botelho 

Mourão, então Governador da Capitania de São Paulo e que, mais tarde, adquiriu o título de 

Morgado de Mateus. Belloto ressalta o incentivo do Morgado de Mateus à dinamização e ao 

fomento de novas atividades econômicas na capitania, tanto por conta das cobranças 

advindas da Coroa, quanto pelo interesse em conferir maior autonomia ao território: “o 

governador queria, com urgência maior do que as condições vigentes permitiam, colocar a 

capitania em forma, não só de poder responder ao apelo militar que lhe fazia a metrópole, 

mas de tornar-se econômica, social e administrativamente capaz”32. 

Danieli Neto também chamou a atenção para isso, mas relata que nesse primeiro 

momento não houve grande progresso e os problemas não eram apenas financeiros. Havia 

também entraves quanto ao emprego da mão de obra: 

 
Os próprios acionistas da fábrica reivindicavam, em 1769, uma solução para a falta 

de braços que atendessem aos serviços necessários para o bom desempenho da 

produção de ferro, de tal modo que o governo autorizasse o uso de escravos 

pertencentes a uma das fazendas de Sua Majestade próxima da fábrica33. 

 

 
30 MORAES, Frederico A. P. Op. Cit., p. 11. 
31 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em 

São Paulo (1765-1775). 2ª ed., São Paulo: Alameda, 2007, p. 83. 
32 Idem, Ibidem, p. 83-84. 
33 DANIELI NETO, Mario. Op. Cit., p. 87. 
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Há aqui um dado novo: o aluguel de escravos no Brasil direcionados ao labor fabril, 

bem como os intercâmbios destes trabalhadores entre as instituições da Coroa, mas isso se 

esclarecerá posteriormente. Na época, a ideia de implantação da fábrica não vingou e a área 

foi ocupada por agricultores. Em 1810, o engenheiro Frederico Luiz Guilherme de 

Varnhagen, enviado por Portugal, realizou novos exames na região. No mesmo ano, o 

Príncipe Regente D. João oficializou a criação da fábrica por meio da Carta Régia de 04 de 

dezembro de 1810, entregando a direção ao sueco Carl Gustav Hedberg, cargo que ele 

ocuparia por dez anos. Hedberg chegou em Sorocaba em 1811, acompanhado de um grupo 

de trabalhadores suecos. A priori, o acordo previa o recrutamento inicial de 14 mineiros34.  

O diretor sueco deveria "construir e organizar minas e forjas para a extração, e 

fabrico de ferro, cobre, prata, e ouro, segundo as regras da arte, e melhoramentos conhecidos 

praticáveis no País"35. O investimento inicial veio da Coroa, que destinou ao 

empreendimento cem escravos, bois e terras, além do pagamento dos mineiros nos primeiros 

quatro anos, sendo o restante subsidiado pelos acionistas. Segundo Vergueiro, a diretoria de 

Hedberg revelou-se conflituosa e improdutiva: 

 
Seria longo relatar todos os acumulamentos de mão de obra, que Hedberg parecia 

empregar de propósito, dando de mais a mais tão pouca firmeza às suas obras, que 

empregava nelas madeiras da pior qualidade; e quando era advertido disso 

respondia que os Brasileiros não entendiam de madeiras36. 

 

No final de 1812, o tenente general Carlos Antônio Napion37, que naquele ano havia 

se tornado inspetor e fiscal da FFSJI, realizou novas inspeções em Araçoiaba a fim de 

fiscalizar os trabalhos nas obras de edificação da siderúrgica. A inspeção constatou a 

inoperância do diretor e deixou nítido o descontentamento dos acionistas. Em setembro de 

1814, depois de uma série de reclamações de várias instâncias, Hedberg e os colonos suecos 

foram demitidos, passando a diretoria à Varnhagen em 21 de fevereiro de 1815. 

 
34 MORAES, op. cit., p. 15.  
35 Carta Régia de 1810. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0245, Folder 16. 
36 VERGUEIRO apud MORAES, op. cit., p. 31. 
37 Carlos Napion, italiano, engenheiro e militar, foi contratado pela Coroa de Portugal em 1800 a fim de 

reorganizar a artilharia do exército português. Com a vinda da Família Real ao Brasil, em 1808, foi incumbido de 

cooperar com o desenvolvimento da indústria nacional, em especial com a produção bélica. Dentre outros espaços, 

atuou na instalação da Real Fábrica de Pólvora, do Rio de Janeiro, na Academia Real Militar e, em 1812, se tornou 

inspetor e fiscal da Fábrica de Ferro de Ipanema. Ver: Di Carlo Antonio Gerolano Maria Galleani Napione 

Coconato, Carlos Napion. Arquivo Nacional – Memória da Administração Pública Brasileira (MAPA), c2020. 

Disponível em: <http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-

2/biografias/404-di-carlo-antonio-gerolano-maria-galleani-napione-coconato-carlos-napion>. Acesso em 10 set 

2019. 
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Vergueiro afirma que, em 1817, as obras na fábrica estavam concluídas, mas ainda 

faltavam trabalhadores. Além disso, existiam dificuldades relativas ao transporte e 

problemas com moradores dos arredores, dentre outras questões. A fim de facilitar o 

abastecimento da região, Vergueiro chegou a sugerir a abertura de estradas que ligassem 

Sorocaba ao oceano de forma mais eficaz. Nos relatos dele, percebe-se que a fábrica não se 

voltava unicamente para o lucro: havia interesse em ocupar e modernizar o território, 

inserindo os trabalhadores livres na atividade fabril. Nesse ponto, convergem os 

apontamentos do diretor Varnhagen, do Conde de Palma e do senador: “Se Ipanema der 

prejuízo, ainda assim será útil como modelo para outras fábricas”38. O Conde da Palma dizia 

algo semelhante: 

 

Posto que eu esteja convencido que a referida fábrica, posta em toda a atividade, 

nunca dará lucros aos acionistas, contudo tenho dado todas as providencias úteis 

para que haja sempre carvão nos armazéns, e trabalhe toda a fábrica; porque dela 

se podem tirar as seguintes utilidades: 1ª Servir de modelo a qualquer particular.... 

2ª Servir de escola.... 3ª Utilizar os povos dos contornos39. 

  

Vergueiro aborda o custo elevado de se trazer companhias estrangeiras, como a 

sueca em 1810 e a alemã em 1820, e ressalta a importância de se formarem "discípulos" nos 

trabalhos industriais. Segundo ele, negros e índios não eram suficientes para suprir as 

demandas, sendo necessário o aumento populacional: 

 
Mas são necessários discípulos. Os que tenho indicado não serão a princípio 

suficientes para encher o grande destino do Ipanema. Os negros, e os índios podem 

suprir o vazio nos serviços mais grosseiros; mas não é esta uma medida, que 

satisfaça (...) sente-se vivamente a necessidade de prover no aumento de sua 

população40. 

  

No início do século XIX, em especial a partir da transferência da Família Real para 

o Brasil, tornou-se central o debate acerca da implementação populacional na perspectiva de 

suprir uma suposta escassez de mão de obra. Esse é um argumento comumente reproduzido 

por autoridades locais, intelectuais vinculados a órgãos do Estado e membros da elite 

burguesa, mais comprometidos com a composição de uma população “civilizada” aos 

moldes europeus e que, geralmente, se alinhavam aos discursos liberais. Por “civilizada” 

entendia-se, sobretudo, pessoas brancas e da Europa ocidental. Não se tratava, então, de um 

problema real com a falta de braços, vide a própria experiência da Fábrica de Ipanema que, 

 
38 VARNHAGEN apud DANIELLI NETO, Op. Cit., p. 97. 
39 VERGUEIRO apud MORAES, Op. Cit., p. 57 
40 VERGUEIRO apud MORAES, Op. Cit., p. 73. 
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ao longo de sua existência, operou com enorme contingência de negros escravizados e livres, 

demonstrando que o pano de fundo que atravessa esse debate diz mais respeito ao perfil 

pretendido a esse território, do que a falta de trabalhadores propriamente dito. Além de 

reafirmar, também, que não há incompatibilidade entre escravidão e industrialização ou 

mesmo entre escravidão e a ascensão de ideais capitalistas.  

Em momentos de efervescência política, como é o caso da transferência da Família 

Real para o Brasil, especialmente quando se torna “Reino Unido de Portugal e Algarves”, 

em 1815, e, mais acentuadamente no pós-Independência, quando o debate político se 

concentra em compor uma narrativa acerca do que se pretendia à jovem nação, o debate 

sobre a composição de trabalhadores sempre voltava à tona, ainda que se trate de uma 

discussão comum na primeira metade do século XIX. Isso acontece justamente porque o 

trabalho é um dos meios possíveis para a reorganização da sociedade, o que reafirma aquilo 

que mencionamos no início deste texto: o trabalho não se resume ao dispêndio de mão de 

obra para gerar produto, ainda que o trabalhador seja assim compreendido. É, antes, uma 

ferramenta de organização social. 

Por incidir diretamente na vida material – e aqui destacamos o acesso à subsídios 

básicos que asseguram a vida, como vestimenta e alimentação –, é por meio do trabalho que 

se disputa um projeto de nação, de implementação populacional ou de reconfiguração na 

composição étnica de um território. É por meio do trabalho que se empreende grandes fluxos 

migratórios e acordos diplomáticos, que se mantém hierarquias ou se transformam 

estruturas. O trabalho não é determinante na formação de um sujeito ou na construção de seu 

próprio destino, dado que a vida agrega dimensões mais amplas e complexas na história de 

qualquer povo, em qualquer tempo histórico. De todo modo, certo é que ocupa um espaço 

central na compreensão de sistemas, sociedades, sujeições e dinâmicas da vida cotidiana. 

Esse debate ganha fôlego desde o início do século XIX, em que se passou a atribuir 

a dita “corrupção dos costumes” aos escravos, atrelando a eles a responsabilidade pelos 

desvios morais e pelo atraso no desenvolvimento do território. O que incomodava, na 

verdade, era uma população composta majoritariamente por pessoas negras, situação que se 

agravava quando atrelado às dificuldades cada vez maiores em sustentar o tráfico de escravos 

e mesmo os preços que os senhores de escravos estavam acostumados a pagar em outros 

contextos. Após a Independência, emergiram as discussões que se voltavam à criação de 

uma identidade nacional e, nesse sentido, a classe política parlamentar, bem como 

determinados grupos intelectualizados, incidiram com mais afinco na pauta da composição 
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étnica e é nesse debate que se localiza a preocupação com o tipo de trabalhador que se 

pretendia para o Brasil41. 

No que se refere a suposta incompatibilidade entre escravidão e a modernização do 

território, uma vez que se vinculava ao negro a ideia de atraso, a experiência de Ipanema é 

um exemplo evidente que refuta esse pressuposto. De acordo com os documentos, sabemos 

que africanos escravizados e livres foram utilizados também em atividades técnicas, não 

apenas nos ditos serviços menos especializados. À contragosto das autoridades, mas 

respondendo às demandas que se impunham. Isso rendeu, inclusive, considerações oficiais 

a respeito do bom desempenho desses trabalhadores, como trataremos adiante. 

A questão do investimento do governo em uma fábrica que não gerava lucros 

significativos, justificado pela pretensão de tornar a fábrica um modelo, foi retomada por 

Nilton Pereira dos Santos, referindo-se à segunda metade do século XIX. O historiador 

concentrou seus estudos no Segundo Reinado, demonstrando que tais interesses 

governamentais não se limitaram apenas ao momento da criação da fábrica, mas foram 

levados à frente durante toda sua existência42. 

Varnhagen dirigiu a fábrica até 1821, quando a direção foi transferida ao militar 

Rufino José Felizardo da Costa, que permaneceu no cargo até 1824, por sua vez sucedido 

por Antonio Xavier Ferreira. Costa enfrentou sérios problemas com os trabalhadores, que 

reivindicavam pagamentos atrasados e, por vezes, foram pagos com o próprio ferro que 

produziam. Ou seja, para virar moeda, teriam ainda o trabalho de vender. Em função desse 

descontentamento, a produção decaia e as dívidas aumentavam43. Em contrapartida, é 

importante lembrar que em 1822 foi proclamada a Independência do Brasil e, em 1824, foi 

redigida a primeira Constituição do Império. A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa 

do Império do Brasil lançou um Projeto de Lei, datado de 6 de junho de 1823, que por dez 

anos isentava de todas as taxas de entrada e saída nas províncias, todos os produtos de ferro 

e de outros metais fabricados no Brasil, exceto os de ouro, prata e pedras preciosas, desde 

que portassem marca de produto nacional44.  

 
41 Para maior compreensão acerca deste debate, conferir:  RODRIGUES, Jaime. Diagnóstico dos males. In: 

______O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). 

Campinas: UNICAMP, CECULT, 2000. 
42 SANTOS, Nilton Pereira dos. Op. Cit. 
43  SANTOS, Nilton Pereira dos. Op. Cit., p. 37.  
44 ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUINTE E LEGISLATIVA DO IMPÉRIO DO BRASIL (BRASIL). Projeto 

de Lei nº 28. Processo original custodiado pelo Arquivo da Câmara dos Deputados (Brasil) – Código de referência: 

BR DFCD AC 1823-C-40. Disponível em: <https://arquivohistorico.camara.leg.br/index.php/projeto-de-lei-n-28-
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Somavam-se a isso a concorrência com Minas Gerais e os Estados Unidos, a falta 

de mercado e problemas crônicos com a mão de obra que se almejava. Por um lado, havia a 

necessidade de empregar mais trabalhadores; por outro, os que já eram contratados estavam 

descontentes com a situação em que se encontravam45. Tudo isso punha obstáculos à 

capacidade da fábrica em apresentar bons resultados, o que contrariava os acionistas, 

receosos em disponibilizar mais recursos sem garantia de retorno. O estabelecimento só não 

faliu por intervenção do Estado, que o incorporou depois da abdicação de Pedro I, em 1831, 

passando-o às mãos da Repartição dos Negócios da Guerra46. Uma decisão que não decorreu 

apenas da preocupação com a produção mas, sobretudo, com a efervescência política que se 

impunha no processo de rearticulação política e do território nacional no pós-Independência. 

Deste momento até 1842, a fábrica teve outros três diretores: José Martins da Costa Passos, 

João Florêncio Pereira e o Major João Blöem.  

Santos relata a gestão do Major como um momento próspero, com melhoria nos 

negócios. Mas houve também o bom aproveitamento da conjuntura que se transformara, 

principalmente com o crescimento da produção de açúcar na década de 1830 e a 

multiplicação das propriedades, implementando um mercado consumidor. Jaime Rodrigues 

lembra que foi durante a diretoria de Blöem que ocorreu a entrada dos primeiros africanos 

livres na fábrica, representando uma significativa parcela no contingente de trabalhadores 

do estabelecimento, crescendo também os problemas de indisciplina47. 

O momento de aparente prosperidade se revelou demasiadamente limitado: muito 

do que fora comprado da fábrica neste período, como os cilindros utilizados nos engenhos, 

eram produtos de longa durabilidade. Assim, uma vez supridas as necessidades dos 

consumidores locais, estes não voltariam a adquirir tais produtos tão cedo. Somava-se a isso 

o fato de que muitos proprietários de engenhos substituíram seus engenhos pelo cultivo do 

café, cultura em ascensão naquele momento, prescindindo dos antigos cilindros. 

 
sobre-isencao-de-direitos-dos-produtos-das-fabricas-de-ferro-e-de-quaisquer-outros-metais-ou-minerais>. 

Acesso em 05 jun 2019. 
45 Não apenas no acervo da Fábrica custodiado pelo APESP, como em outras coleções, há correspondências que 

revelam o descontentamento dos trabalhadores livres assalariados em vários momentos. Entre eles, uma petição 

de trabalhadores alemães reivindicando melhores condições de trabalho. CENTRO DE HISTÓRIA E 

DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA. Cadernos do CHDD. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 4 (6): 

2005, p. 287-295. 
46 SANTOS, Nilton Pereira dos. Op. Cit., p. 43. 
47 RODRIGUES, Jaime. No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: 

Alameda, 2016, pp. 185-194. 
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A fábrica retornou à decadência, situação arrastada por quase duas décadas. Pensou-

se, inclusive, em arrendá-la a particulares, mas a proposta encaminhada ao poder imperial 

não foi aceita. Em 1846, Ipanema recebeu a visita de Pedro II, no entanto, esse simbolismo 

não foi capaz de alterar seu quadro, culminando na decisão do governo em suspender as 

atividades em 1860. No período de cinco anos, “a fábrica foi praticamente desmontada, suas 

máquinas e escravos enviados para Mato Grosso e os edifícios tornaram-se rapidamente 

ruínas devido à falta de cuidados”48. 

Em 1864, Mato Grosso foi invadido por tropas paraguaias, iniciando a Guerra da 

Tríplice Aliança. Isso pressionou a reativação da Fábrica de Ipanema como possível solução 

para a fragilidade brasileira em produção de armamentos, munições e demais insumos para 

a guerra. Um longo processo de reestruturação estaria por vir até que se retomasse de fato 

os trabalhos com a fundição de ferro. Seriam necessárias novas obras de infraestrutura, trazer 

de volta as máquinas que haviam sido levadas para o Mato Grosso e restabelecer o 

contingente de mão de obra. 

A guerra, embora fosse o motivo imediato da reativação da fábrica, revelou-se mais 

tarde fator de decadência, havendo por vezes falta de verbas e desvio de repasses. As 

dificuldades se acentuavam, ao passo em que as transformações legislativas implicavam na 

impossibilidade de adquirir legalmente escravos da África49. A maquinaria e os fornos de 

fundição sofriam com o desgaste e não havia meios suficientes para substituí-los. 

Na década de 1870 a fábrica passou a apresentar novos resultados, mas as oscilações 

eram constantes, mesmo com a abertura de ferrovias como a D. Pedro II (1858), a Santos-

Jundiaí (1867) e a Sorocabana (1870), que facilitavam o escoamento dos produtos. Embora 

não tenham sido inaugurados para atender a fábrica, esperava-se que esses caminhos 

solucionassem a dificuldade de transporte. Resolvia-se parcialmente um problema, mas 

havia outros, como a perda de mercado consumidor diante da concorrência com os produtos 

 
48 DANIELI NETO, Mario. Op. Cit., p. 100. Pensando em um contexto mais amplo, que coloque em diálogo a 

ascensão da cultura do café e as transformações na legislação escravista, ver: CHALHOUB, Sidney. A força da 

escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
49 A Lei de 7 de novembro de 1831 decretou que “todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, 

vindos de fora, ficam livres”, cf: BRASIL. Lei de 7 de novembro de 1831. In: ______. Collecção das Leis do 

Império do Brazil de 1831 - 1a parte. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1875, p. 182. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html>. Acesso em 

27 set. 2019. A Lei de 4 de setembro de 1850, que reafirmou a de 1831, “Estabelece medidas para a repressão do 

tráfico de africanos neste Império”. Cf: BRASIL. Lei nº 581, de 04 de setembro de 1850. In: ______. Collecção 

das Leis do Império do Brazil de 1850. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, [?], p. 267. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao4.html>. Acesso em 27 set. 

2019. Ver também: RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de 

africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: UNICAMP, CECULT, 2000.  
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ingleses: “O preço dos fretes somado aos impostos obrigatórios correspondia a valores 

elevados que impediam a venda dos produtos da fábrica em condições de mercado mais 

favoráveis”50. 

A fábrica foi mantida com subsídios do governo imperial até o advento da 

República. A insistência em mantê-la decorreu de interesses diversos que se agregavam 

conforme as conjunturas, como a pretensão de modernizar o país, além de buscar 

autossuficiência em ferro a fim de diminuir a dependência dos produtos estrangeiros. 

Também é válido indagarmos sobre a intenção do governo em viabilizar o preparo nacional 

para o caso de um confronto bélico, com o fornecimento de armamento e munições, como 

se reafirmou com a Guerra do Paraguai. 

A siderúrgica ora esteve sob a responsabilidade do Ministério da Guerra, ora sob o 

da Agricultura, sendo posteriormente transferida ao Ministério da Indústria, Viação e Obras 

Públicas51. O decênio de 1880 foi marcado pela gradativa queda na produção, aliada à 

dificuldade da venda dos produtos. A abolição da escravidão em 1888 reforçava a 

dificuldade quanto ao abastecimento de mão de obra, seja nos moldes em que se praticava 

até então, seja no que se pretendia implementar52. Já não havia quem se dispusesse a investir 

em um negócio que atravessou o século sem gerar lucros significativos e, em 1895, o 

governo republicano decidiu encerrar definitivamente as atividades na Fábrica de Ferro de 

Ipanema. 

 

  

 
50 DANIELI NETO, Mario. Op. Cit., p. 106. 
51 DANIELI NETO, Mario. Op. Cit., p. 107. 
52 A esse respeito, vale conferir: MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década 

da abolição. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, EDUSP, 1994. Sobre a questão do tráfico interprovincial de escravos e 

como ele contribuiu com a abolição da escravidão no Brasil, ver: GRAHAM, Richard. Nos tumbeiros mais uma 

vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil. Afro-Ásia, UFBA, n. 27, p. 121-160, 2002.  
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Imagem 2: Fábrica de Ferro de Ipanema, c1890 

 

Fonte: Fritz Büsch | Instituto Moreira Salles 

 

 

Findadas suas atividades e com as frustradas tentativas de venda ou arrendamento 

do complexo fabril, a Fábrica de Ferro de Ipanema foi oficialmente extinta sete anos depois, 

em 12 de setembro de 191253. Segundo Felicíssimo Júnior, depois disso houve ao menos 

dois outros momentos em que se discutiu sobre a sua reativação. O primeiro foi logo após o 

decreto de 1912 e, o segundo, no bojo dos conflitos militares de 1932, de caráter 

constitucionalista. Nesse segundo caso, provavelmente se retomava a expectativa de que a 

fábrica produzisse insumos aos confrontos armados. No período pós extinção – não sabemos 

exatamente a datação – as instalações da siderúrgica transformaram-se também em quartel 

 
53 BRASIL. Decreto n. 9.757, de 12 de setembro de 1912. Extingue a Fábrica de Ferro de S. João de 

Ipanema. Coleção das leis da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, v. 3, p. 333, 1916. 
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do exército e depósito54. Após esse período, não encontramos quaisquer fontes que informem 

investimentos para recuperar o complexo fabril. Ao que parece, após os conflitos militares 

de 1832, abanou-se definitivamente a ideia de reativar a siderúrgica e sequer se aventou a 

possibilidade de transformá-la em uma metalúrgica estatal. 

Entre as décadas de 1930 e 1980, abrigou o Centro de Ensaios e Treinamento de 

Ipanema (CENTRI), o Centro Nacional de Engenharia Agrícola (CENEA) e a Estação 

Experimental do Trigo, vinculados ao Ministério da Agricultura, responsável pela Fazenda 

de Ipanema desde 1937. Essas atividades foram extintas em 1990, durante o Governo 

Collor55. Ainda que das reivindicações contrárias da população local, inaugurou-se e segue 

em atividade também um centro de estudos nucleares para reatores de submarinos, instalado 

na Floresta Nacional de Ipanema em 1886, com a criação do Centro Tecnológico da Marinha 

em São Paulo (CTMSP)56. 

Já mais recente, em 16 de maio de 1992, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) ocuparam uma parte da Floresta Nacional e ainda hoje o Assentamento 

Ipanema segue resistindo57. O que é emblemático pois, ao passo em que o espaço se tornou 

palco de sucessivas atividades ao longo do tempo, acompanhou-se também um processo de 

esquecimento da Fazenda de Ipanema enquanto lugar de memória das trabalhadoras e 

trabalhadores. Esse espaço agora passa a ser reivindicado pela classe trabalhadora rural, na 

perspectiva da luta pelo direito à terra. Não por acaso, quatro dias após a ocupação, o governo 

federal decretou a criação da Floresta Nacional de Ipanema, enquanto território de proteção 

ambiental, sob responsabilidade do Ibama, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. 

Assim como todas as unidades de preservação ambiental a nível federal, a Floresta Nacional 

foi posteriormente incorporada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMbio), criado em 2007. 

Em meio a tudo isso, foi e segue sendo espaço de disputas, sobretudo em função da 

exploração de minérios e pesquisas nucleares. Dois gigantes da mineração, a Holcim Brasil 

 
54 FELICÍSSIMO JÚNIOR, Jesuíno, História da siderurgia de São Paulo, seus personagens, seus feitos. São 

Paulo: Associação Brasileira de Metais, 1969, pp. 111-119. 
55 MARCOLIN, Neldson. A ferro e fogo: Bicentenária, siderúrgica Ipanema é restaurada no interior de São Paulo. 

Revista Pesquisa FAPESP, n. 113, jul 2005, p. 11 e ZEQUINI, Anicleide. Arqueologia de uma Fábrica de Ferro: 

Morro de Araçoiaba, séculos XVI-XVIII. São Paulo: USP, 2006, p. 106. 
56 RODRIGUES, Hugo Augusto. Floresta de Ipanema. Iperó (SP): Prefeitura de Iperó, s/d. Disponível em: < 

http://www.ipero.sp.gov.br/floresta-nacional-de-ipanema/>. Acesso em 28 dez 2020.  
57 Para saber mais acerca do processo de ocupação da Floresta Nacional de Ipanema e seus agentes, ver: 

MACHADO, Antônio Maciel Botelho. A produção do saber sobre a floresta pelos assentados na Fazenda 

Ipanema, Iperó (SP). Dissertação de mestrado em Ciências Florestais. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queirós, USP, 1998. 
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e a Vale S.A, em 1951 e 1968, respectivamente, lograram concessões para mineração no 

local. A Vale foi liberada para a exploração exclusiva de apatita, utilizada na produção de 

fertilizantes agrícolas, e a Holcim explora calcário para a produção de cimento. Em 2014, a 

Floresta Nacional esteve na pauta das discussões na Justiça Federal, quando ambos os grupos 

pleiteavam a ampliação das terras para mineração58. Essa questão mereceria maior debate 

no âmbito das disputas jurídicas e pela sociedade civil de forma geral, uma vez que as 

concessões foram liberadas anteriormente à criação da Floresta Nacional de Ipanema, que a 

transformou em unidade de preservação ambiental, e é anterior também à privatização da 

Vale.  

Este breve apanhado histórico da siderúrgica, além de contextualizar o leitor, em 

uma perspectiva cronológica, sobre sua existência e seus desdobramentos após extinta, 

permite perceber o quão instável se configurou o empreendimento ao longo dos 85 anos que 

permaneceu ativo, a partir da direção de Carl Hedberg. Tal instabilidade pode ser observada 

nos mais distintos segmentos que a compunha, mas o estudo do caso revela que todos os 

impasses tinham implicações na questão da mão de obra, com efeitos diretos sobre a fábrica 

e sobre a vida dos trabalhadores. Entre eles, conta-se a irregularidade no repasse de verbas 

pelo governo, as transferências de gestão e suas distintas formas de administração, os 

imperativos de mercado que se modificavam conforme a conjuntura econômica e as 

transformações legislativas, moldando e reconfigurando o emprego da mão de obra, 

alterando as condições de trabalho e o quadro de homens e mulheres de origens sociais 

distintas. 

As correspondências com o governador geral da capitania de São Paulo acerca do 

andamento dos trabalhos na siderúrgica eram regulares, o que permite acompanhar o 

desenvolvimento da edificação e da produção fabril em Ipanema. Ao que parece, mesmo a 

figura do diretor tinha autonomia limitada no que se refere as decisões administrativas, sendo 

raros os documentos em que deliberava contratos, autorizações para obras, resoluções gerais 

ou mesmo punições sem antes enviar um ofício ao Governador da Capitania e obter um 

parecer. Permaneceu dessa forma mesmo com a elevação de São Paulo à província. 

Obviamente, esses relatos não podem ser tomados como verdades absolutas visto que, a 

depender de quem e quando escrevia, nem sempre era interessante informar às autoridades 

 
58 SANTANA, Caroline. Vale e Holcim têm autorização para explorar minérios na Flona. Sorocaba: Jornal 

Cruzeiro do Sul, 19 abr 2014. Disponível em: <https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/542932/vale-e-

holcim-tem-autorizacao-para-explorar-minerios-na-flona>. Acesso em 28 dez 2020. 
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o estado concreto do empreendimento. De qualquer forma, o volume dos documentos e sua 

análise em conjunto permite uma compreensão relativamente detalhada. 

A dificuldade no repasse de verbas impactava não só na produção, na ampliação e 

na produtividade do empreendimento, como na vida cotidiana dos trabalhadores, 

escravizados e livres. Há, inclusive, documentos com reivindicações em que o próprio 

operário livre chegava a se comparar aos escravos. As reclamações eram muitas, de ambos 

os lados, desde a carência no abastecimento para atender as necessidades básicas, como 

alimentação e vestimenta, até a falta de repasse do pagamento aos assalariados. Estes viam-

se impedidos de enviar auxílio às suas famílias, que por vezes permaneciam no país de 

origem.  

É interessante perceber, ainda, que os “pretos” por vezes ocupavam os mesmos 

ofícios que os “brancos”, tanto em trabalhos brutos quanto em atividades especializadas e, 

geralmente, era o próprio mestre livre quem ensinava ao escravo, da mesma forma como se 

fazia com os aprendizes brancos livres. Ainda mais emblemático é o caso em que um negro 

escravizado apreendido em fuga é defendido pela administração fabril diante das 

autoridades, por ser ele um mestre fundidor. Muitos adquiriram conhecimentos no próprio 

trabalho exercido na fábrica ou em experiências anteriores de metalurgia, mas é importante 

destacarmos também que diversos povos de etnias banto ou da África Ocidental tinham 

habilidades reconhecidas na mineração, na fundição e no artesanato em ferro59. O tempo de 

existência da Fábrica de Ferro São João de Ipanema a insere em diferentes conjunturas 

políticas e sociais e em constantes transformações legislativas que complexificavam as 

relações, notadamente entre os distintos perfis de trabalhadores. É essa complexidade e as 

dinâmicas que nela se verificam que nos interessa aqui. 

 

 

1.2  Dos sujeitos, ofícios e funções 

 

Art. 1o. A Fábrica de Ferro de S. João do Ypanema terá a organização e 

Empregados seguintes: um Diretor, um Vice-Diretor, um Almoxarife, um 

Escrivão, um Escrituário, um Cirurgião, um Capelão, um Pedagogo, um 

[Apontador] e o número de Guardas e Feitores, que forem indispensáveis assim à 

boa arrecadação, como à Administração da Fazenda e sua escravatura.60 

 
59 Em relação aos ofícios e saberes africanos, anterior ao tráfico de escravizados pelos portugueses, vale conferir: 

SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2006. 
60 Regulamento de 26 de maio de 1834, de [Antero] José Ferreira de Brito; José Ignacio da Silva. APESP – Fábrica 

de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 01. 
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Antes de adentrarmos ao universo de trabalhadores que compuseram a Fábrica de 

Ipanema, cabe indicar que as funções desempenhadas por eles nem sempre são as mesmas, 

dado que as demandas de trabalho também se alteravam. Em tempos de grandes tempestades, 

geralmente havia carência por mais pedreiros, por exemplo, para reconstruir uma ponte ou 

reparar danos causados nos telhados das edificações. Em alguns momentos, havia 

necessidade de pessoas empregadas na abertura de matas para pastagem dos bois ou para o 

corte de lenha. Em outros, esse trabalho já não era necessário pois existia algum estoque de 

madeira. Não é possível fazer um mapeamento exato dos ofícios ou funções desempenhadas 

na siderúrgica ao longo de sua existência, mesmo porque elas não pareciam ser 

rigorosamente fixadas. Não obstante, é possível perceber alguma regularidade de tarefas, 

bem como a permanência da maior parte dos ofícios, ainda que das transformações no 

contexto. De todo modo, mesmo que não se trate de um padrão estanque, leva a refletir sobre 

quem eram essas pessoas e como contribuíam com a manutenção e o funcionamento do 

estabelecimento. 

Antes disso, algumas considerações são pertinentes. Sorocaba é uma região 

localizada a sudoeste do estado de São Paulo e seu povoamento data de 1654. Transformou-

se oficialmente em Vila em 1661 e foi elevada à categoria de cidade em 184261. A região era 

rota de bandeirantes e tropeiros que seguiam para Minas Gerais e Mato Grosso, apresentava 

uma diversificada produção agrícola, vinculava-se a um extenso circuito de comercialização 

de gado e se apoiava em um significativo investimento em escravaria. Fundamentalmente 

voltada ao mercado interno, embora também participasse do mercado externo de forma 

menos expressiva, Sorocaba foi negligenciada pela historiografia, que privilegiava 

territórios voltados à macroeconomia escravista e de exportação. 

A Vila de Sorocaba circunscrevia-se em uma dinâmica rede de abastecimento 

interno, impulsionada sobretudo pela comercialização de animais e pela agropecuária 

voltada ao mercado local e regional, bem como ao consumo das unidades produtivas 

internas. Com a Corte se instalando no Rio de Janeiro e a expansão canavieira do Oeste 

 
61 ALMEIDA, Aluísio. História de Sorocaba. Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba. Disponível em: 

<http://www.ihggs.org.br/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=107>. Acesso em 14 mai 2019. 
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paulista em meados do século XVIII, ampliou-se também a demanda por gado e, neste 

contexto, Sorocaba se consolidou enquanto um importante centro comercializador62. 

Até a década de 1970 a historiografia pouco se dedicou à dinâmica interna das 

sociedades coloniais, secundarizando as especificidades regionais e, notadamente, o 

funcionamento do mercado interno. Trata-se de uma perspectiva historiográfica que não está 

superada e segue ancorada em um modelo explicativo que compreende as sociedades 

coloniais a partir das relações externas, invisibilizando suas próprias dinâmicas e 

especificidades. Não obstante, muitos são os estudos que versam sobre a economia do 

sudeste brasileiro e a vertente historiográfica que privilegia os estudos regionais tem se 

ampliado significativamente, especialmente a partir da década de 1970, quando há uma 

inflexão historiográfica no que se refere ao viés interpretativo, sobretudo na perspectiva da 

História Social, protagonizando novos agentes e abarcando novas fontes. 

Apesar da proximidade e das relações, a Fábrica de Ferro de Ipanema, desde a sua 

edificação, vinculou-se a esse território em outra perspectiva. Durante o período colonial, o 

empreendimento era mantido pela Coroa de Portugal e por acionistas particulares, sendo a 

fábrica fruto de um projeto mais amplo da colonização naquela altura, em que a Corte se 

estabelecera no Rio de Janeiro, aliado ao projeto de estímulo às manufaturas empreendido 

por Dom João VI, e o avanços da exploração dos produtos de base do território63. Exemplo 

disso para outra área colonial é o caso anterior da Fábrica de Ferro de Nova Oeiras, erigida 

em Angola na década de 1770, estudada por Crislayne Alfagali64. 

Há de se ter em conta, também, que o investimento nas fábricas nas colônias, em 

especial a partir da segunda metade do século XVIII, respondia diretamente ao contexto de 

crise econômica que atravessava Portugal naquele momento, ocasionada por vários fatores, 

como o acirramento da concorrência internacional, o bloqueio da Inglaterra e da França dos 

 
62 Para saber mais sobre a Vila de Sorocaba e seus sujeitos, ver: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e 

sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São Paulo: Annablume, 2001. Apoiado pelo 

método analítico da Demografia Histórica, Bacellar contribui para a compreensão da Vila de Sorocaba em um 

panorama mais amplo acerca da vida e do cotidiano daquela sociedade, trazendo elementos importantes para a 

compreensão da pluralidade de agentes que a compunha. Aqui, a análise demográfica não é um fim em si, mas 

uma ferramenta para caracterizar e compreender as dinâmicas regionais, sem fragmentar economia e sociedade e 

que, em sua obra, o autor faz com bastante rigor. Nessa perspectiva, conferir também: BADDINI, Cássia Maria. 

Sorocaba no Império: comércio de animais e desenvolvimento urbano. São Paulo: Annablume, 2002.  
63 Para saber mais acerca da política de D. João VI a respeito das manufaturas, ver: CANABRAVA, Alice Piffer. 

Manufaturas e indústria no período de D. João VI no Brasil. IN: PILLA, Luiz (org.). Uma experiência de 

intercâmbio cultural. Porto Alegre: Universidade do Rio Grande do Sul, 1963. 
64 ALFAGALI, Crislayne. Ferreiros e fundidores da Ilamba: uma história social da fabricação de ferro e da Real 

Fábrica de Nova Oeiras (Angola, segunda metade do século XVIII). Luanda: Fundação Dr. António Agostinho 

Neto, 2018. 
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produtos reexportados por Lisboa e o paulatino esgotamento de ouro nas minas. Não 

podemos, também, esquecer do grande terremoto de 1755, que é emblemático até hoje na 

memória dos portugueses. Trata-se de um momento sensível para a economia, em que se 

impunha a necessidade de reorganizar o comércio ultramarino e as finanças públicas. É neste 

sentido que os estímulos fiscais às manufaturas perpassam as políticas adotadas durante a 

administração do Marquês de Pombal (ministro de D. José I entre 1750 e 1777). Exemplo 

disso é o caso da Real Fábrica das Sedas, que foi fundada em 1731, sendo incorporada à 

Fazenda Real em 1750 e subordinada à Junta do Comércio em 1755: 

 
Ao Estado cabia a definição das orientações fundamentais para o desenvolvimento 

industrial. Logo em 1757, a reforma do regime de administração da Fábrica das 

Sedas foi o primeiro passo de uma política de fomento manufatureiro que não tinha 

precedentes, nem na profundidade, nem na amplitude. As funções de condução 

política eram cometidas a novos organismos: à Junta do Comércio (instituição 

constituída em 1755 para coordenar a promoção do comércio e da indústria e 

dirigida por delegados dos homens de negócio), e à Direção da Real Fábrica das 

Sedas, criada na sua dependência, que incorporava representantes das companhias 

monopolistas de comércio com o Brasil65. 

 

Não negamos, no entanto, que o cenário sempre foi de disputas e o que se pretendia 

para as colônias, no que se refere aos interesses da Coroa e de seus nomeados para as diversas 

funções de poder, estava constantemente em discussão.  Cabe lembrar que, em 5 de janeiro 

de 1785, visando refrear a concorrência comercial entre a metrópole e os produtores da 

colônia, houve a proibição das fábricas e manufaturas têxteis no Brasil por meio de um 

Alvará Régio, o que ajuda a explicar um relativo aumento nas atividades açucareiras em 

território paulista66. Com a chegada da família real, esse dispositivo legal foi revogado por 

Alvará de 1º de abril de 1808, inclusive porque seria necessário rearticular o comércio em 

todo o território para suprir as necessidades que se impunham a partir da instalação da Corte 

no Rio de Janeiro67. 

 
65 PEDREIRA, Jorge Miguel Viana. Estrutura industrial e mercado colonial: Portugal e Brasil (1780-1830). 

Lisboa: Difel, 1994, p. 47. 
66 O alvará defendia que se deveria priorizar o trabalho no campo e nas minas, onde se encontravam “as verdadeiras 

riquezas da terra”. Uma vez que o território se apresentava escassamente povoado, fazia-se necessário direcionar 

o trabalho. Fernando Novais interpreta este alvará discorrendo sobre as suas contradições, a iniciar pelas vagas 

justificativas de D. Maria I, deixando claro se tratar de um dispositivo para atender uma política colonial 

portuguesa aliada aos interesses ingleses. Ver NOVAIS, Fernando A. A proibição das manufaturas no Brasil e a 

política econômica portuguesa do fim do século XVIII. Revista de História, 142-143, dez. 2000, disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18900/20963> Acesso em 12 jun. 2019. 
67 BRASIL. Alvará de 1º de abril de 1808. In: ______. Collecção das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1891, p.10. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html>. Acesso em 12 jun. 2019. 
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No caso da fundação de Ipanema, fica claro que, para além do que a fábrica fosse 

capaz de produzir, havia a pretensão que ela servisse como escola para a formação de 

aprendizes e como “modelo”, com vistas à modernização do território, conforme tratamos 

anteriormente. Essa expectativa se manteve também durante todo o período imperial e, não 

raro, a fábrica era mencionada como um dos grandes empreendimentos nacionais. Quando 

da Independência, a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema se tornou Imperial Fábrica 

de Ferro de Ipanema e, em alguns casos, chega a ser mencionada como Fábrica Nacional de 

Ferro de Ipanema, como se verifica nas correspondências do Barão de Itapicuru Mirim que, 

enquanto diretor da siderúrgica entre os anos de 1845 e 1847, por vezes enfatizava seu zelo 

pelo estabelecimento por ser ele um “fiel brasileiro”68. 

Se, por um lado, a fábrica inseria-se como parte dos projetos da Coroa, por outro, ela 

respondia também às conjunturas locais e as transformações de seu tempo. A 

correspondência do Barão de Itapicuru é exemplo disso: a postura do diretor se dá em um 

momento no qual os debates em torno da construção e consolidação da nação estavam em 

plena efervescência. Afirmar-se enquanto “fiel brasileiro” e assinar como alguém a frente de 

uma “Fábrica Nacional” possui um fundamento estritamente político e claramente na 

perspectiva de posicionar-se no bojo das discussões69. 

São muitos os debates acerca da construção da nação brasileira e, conceitualmente, a 

própria ideia de nação segue amplamente discutida, bem como as disputas de narrativas a 

respeito dessa temática. De todo modo, é certo que as questões que orbitam esse debate 

ganham maiores vultos ao longo do período regencial, especialmente após a criação do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 21 de outubro de 1838. Nesse campo de 

efervescência política, muitos atores se repetem. O diretor que sucedeu ao Barão de Itapicuru 

Mirim, Ricardo Gomes Jardim, a frente da FFSJI entre os anos de 1848 e 1849, foi também 

socio correspondente do IHGB70. 

 
68 Exemplo disso aparece no relatório geral acerca da situação da fábrica que envia ao Presidente da Província, 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, em 10 de dezembro de 1846. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, 

Folder 19. 
69 Enquanto exemplos disso, conferir: GUIMARÃES, Manoel Luís Lima Salgado. Nação e Civilização nos 

Trópicos: O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma história nacional. Rio de Janeiro: 5 – 24. 

1988; JANCSÓ, István (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, Unijuí, Fapesp, 2003 

e ARAÚJO, Valdei Lopes de. A experiência do tempo: conceitos e narrativas na formação nacional brasileira 

(1813-1845). São Paulo: Hucitec, 2008. 
70 Ricardo Gomes Jardim é mencionado no dicionário de Milliet de Saint-Adolphe, enquanto socio correspondente 

do IHGB, na descrição geográfica de Pernambuco. Ver: MILLIET DE SAINT-ADOLPHE, J.C.R. Diccionario 

Geographico, Historico e Descriptivo, do Imperio do Brazil, obra colligida e composta. V. II. Paris/França: J.P. 

Ailaud, Monlon & Cie, 1845, p. 291. Disponível em: 
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Nesse sentido, verifica-se o quanto a fábrica se vinculava diretamente ao contexto 

político brasileiro, sendo também palco de disputas. O contexto muda e as experiências no 

âmbito da Fábrica de Ipanema também. Muitas foram as transformações ao longo de todo o 

século XIX e isso se expressa nos processos administrativos, na composição do grupo de 

trabalhadores da siderúrgica, nas expectativas que sobre ela recaíam e na própria lógica de 

sua manutenção. 

Entre 1810 e 1821, Ipanema operou majoritariamente com mão de obra de africanos, 

suecos e alemães. No caso dos dois últimos, tratava-se de comunidades que chegavam sob 

contratos, geralmente vinculados ao próprio diretor, por serem considerados referências na 

“arte” da fundição, como comentamos anteriormente. Entre 1811 e 1814 esteve à frente da 

fábrica o diretor sueco Carl Gustav Hedberg, acompanhado dos trabalhadores suecos e, entre 

1815 e 1821, o diretor alemão Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, junto aos alemães, 

que chegariam a partir de 1820. Teoricamente, um grupo seria substituído pelo outro, mas a 

documentação mostra que ao menos até a década de 1840 ainda havia suecos do grupo de 

Hedberg trabalhando na fábrica. Mesmo depois da gestão de Varnhagen é expressiva a 

presença dos alemães durante praticamente todo o funcionamento da siderúrgica, que 

continuaram sendo contratados mesmo depois da saída do mencionada diretor.  

Africanos escravizados e europeus sob contratos não eram os únicos a compor o 

quadro de trabalhadores, mas havia uma clara predominância deles. Essa configuração 

começa a se alterar de forma mais aguda em três momentos: primeiro quando o Brasil deixou 

de ser colônia e a fábrica se tornou um empreendimento imperial; depois, quando da Lei de 

1831, em que houve a primeira proibição do tráfico atlântico de escravos para o Brasil; e, 

terceiro, a partir de 1850, ano que combina a Lei de Terras, voltado à rearticulação do acesso 

à terra, e a Lei Eusébio de Queirós, que dispõe sobre o fim do tráfico de escravos para o 

Brasil. 

A partir de 1831 se verificou um aumento expressivo de africanos registrados 

enquanto livres em Ipanema71. Nesse contexto, o emprego de condenados às galés nos 

serviços públicos e nos empreendimentos do Império tornou-se também uma política interna, 

 
<https://play.google.com/books/reader?id=AO0pAQAAMAAJ&hl=pt_BR&pg=GBS.PP4>. Acesso em 20 nov 

2020. 
71 Sobre como este dispositivo implicou no aumento de Africanos livres na FFSJI, ver: RODRIGUES, Jaime. 

Ferro, trabalho e conflito. In: ______. No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. 

São Paulo: Alameda, 2016, pp. 185-194 . Para um panorama mais amplo dos embates e problemáticas acerca do 

final do tráfico de negros escravizados para o Brasil, ver: RODRIGUES, J. O infame comércio: propostas e 

experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: UNICAMP, CECULT, 2000. 
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passando a compor uma parcela significativa do contingente de trabalhadores da Fábrica de 

Ipanema, além das discussões que se acirraram acerca do emprego de órfãos por meio do 

Juízo de Órfãos, algo que já se aventava ao menos desde 182172. 

Ainda no que tange a mão de obra, verifica-se também a participação de indígenas 

no contingente de trabalhadores. Ainda não foi possível identificar como essa participação 

se efetivava, visto que são raras as correspondências que os citam. Mesmo na bibliografia 

consultada quase não encontra-se menção a eles, com exceção de Og Menon, que aborda o 

assunto rapidamente73. Menon discute a relação do indígena – em especial os Carijós, que 

habitavam a região – com o sistema fabril, levantando questões acerca da resistência cultural, 

tomando por premissa suas contradições. De acordo com o autor, os “homens da terra” se 

organizavam de formas muito distintas do que pretendia a direção da fábrica ao tentar inseri-

los em um empreendimento assalariado com alicerces escravocratas. Ao que parece, não 

houve uma participação massiva destes homens que, assim que podiam, fugiam da situação 

de cativos. 

Esse argumento nos é insuficiente pois, em alguma medida, coloca o negro 

escravizado como alguém mais apto à sua própria condição de escravo. Também 

desconsidera que há, no emprego de trabalhadores africanos, o interesse real na experiência 

que essas pessoas já tinham em África, no que se refere a ofícios e funções, além, é claro, de 

todo um regime mais amplo que se ancorava no sistema escravocrata entre metrópole e 

colônia. Esvazia, ainda, o denso histórico da escravização indígena, extremamente violento 

e complexo, conforme tratado por John Monteiro, e mesmo a compreensão de que já 

existiam indígenas inseridos em diversos espaços enquanto trabalhadores livres74.  

Um caso que versa sobre o emprego de indígenas na fábrica se verifica em ofício de 

1811, no qual menciona-se uma ordem dada ao Capitão Mor de Itapetininga para que 

averiguasse se havia contribuintes suficientes para viabilizar a diligência dos índios75. Outro 

 
72 Em ofício de 23 de agosto de 1821, o Coronel Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Souza Chichorro enviou 

suas considerações acerca do papel do administrador, colocando-se contra Rufino José Felizardo e em prol de 

José Bonifácio de Andrade e do Coronel Müller como bons nomes para ocuparem cargos administrativos da 

Fábrica. Comentou também que, em sessão anterior, os escravos foram considerados pelo vice-presidente como 

“homens de pouca energia” e então sugeriu que fossem enviados para a fábrica alguns soldados do extinto 1º 

Batalhão de Santos e que se aproveitasse também os órfãos, por meio dos Juízes de Orfãos. APESP – Fábrica de 

Ferro de Ipanema: CO0247, Folder 22. 
73 MENON, Og Natal. Ipanema: História do trabalho e do cotidiano. Sorocaba, SP: Crearte, 2010. 
74 MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
75 Ofício de 26 de fevereiro de 1811, de José Arouche de Toledo Rendon, Procurador da Real Fazenda, para 

António José da Franca e Horta, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 
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documento diz remeter, em carta anexa, a "representação" do índio Bernardo José Dias, 

pedreiro, que pedia dispensa de trabalhar na fábrica. A tal carta anexa não foi encontrada76. 

Neste segundo documento, percebe-se que indígenas eram empregados na 

siderúrgica não apenas sob a condição de cativos, o que reforça a inserção dessa categoria 

no trabalho livre, inclusive em ambientes fabris. Não obstante, o pedido de dispensa pelo tal 

Bernardo revela um descontentamento em relação a sua própria condição naquele âmbito. 

Ainda que não tenhamos maiores informações acerca de como o trabalho indígena foi 

implementado no caso específico de Ipanema, o contexto era permeado por diversas formas 

de compulsoriedade do trabalho e o pedido de dispensa de Bernardo pode revelar mais um 

exemplo disso. A documentação da fábrica não permite responder, todavia, que formas de 

compulsoriedade são verificáveis para este grupo específico de trabalhadores (por 

cumprimento de pena, por alistamento militar, por alguma legislação específica etc). 

Ainda que alguns documentos comprovem a existência de mão de obra indígena, 

apontando inclusive para as iniciativas administrativas em inseri-los nas atividades fabris a 

fim de poupar os gastos tidos com a compra dos africanos, essa participação não gerou 

transformações significativas na composição do contingente de trabalhadores. De todo 

modo, em um momento posterior, seria interessante pensar na relação dessas pessoas com a 

necessidade de mobilidade territorial. Isso porque, com o estabelecimento da siderúrgica, o 

deslocamento se fazia inevitável, face ao perigo eminente de apresamento, além da fixação 

de dezenas de estrangeiros que chegavam e se estabeleciam nos arredores. 

Por fim, menciono um ofício de 1820, assinado por Varnhagen, enviado ao 

Governador da Capitania de São Paulo. Nele, o então diretor de Ipanema informa que os 

índios levariam como presente a primeira coroa fundida em ferro, feita por escravos, à 

presença do Governador da Capitania77. Sem incorrer no erro de fetichizarmos o documento, 

trata-se de um registro emblemático e representativo do momento de sua produção. Nele, 

consta a convergência de dois sujeitos sociais distintos, um nativo e outro não, possivelmente 

ambos escravizados, inseridos em uma produção fabril pioneira no país e incumbidos de 

 
CO0245, Folder 21. O mesmo ofício comenta também o falecimento de um sueco, marinheiro e mestre de Foles, 

que ocorreu ainda por mar. 
76 Ofício de 28 de janeiro de 1818, de Miguel Antonio de Arruda Veiga, Ouvidor Juiz Conservador da Comarca 

de Itú, para Governadores Interinos da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, 

Folder 18. 
77 Ofício de 07 de outubro de 1820, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos 

Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0247, 

Folder 13. 
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levar à presença do governador uma coroa, símbolo do poder real e do que se pretendia com 

aquela fábrica e de seu impacto na sociedade. 

De acordo com o “Regulamento Provisório para a Administração da Fábrica de Ferro 

de S. João do Ypanema”78, datado de 26 de maio de 1834, a siderúrgica se organizava a 

partir de oito oficinas principais: carpintaria, tornearia, fundição, refinação, moldação, 

serralheria, de espingardeiros e de ferreiros. Ainda que de forma assistemática, essas oficinas 

mantiveram-se ao longo do período de funcionamento da fábrica, o que permite constatar a 

manutenção dos ofícios mesmo em contextos distintos e, sobretudo, mapearmos a 

distribuição das diferentes categorias de trabalhadores a partir do cruzamento com as 

listagens de funções. Isso foi importante, por exemplo, para atestarmos o emprego de 

escravos e africanos livres em todas as etapas de produção. 

O diretor do estabelecimento era nomeado pelo governo. Via de regra, tratava-se de 

um oficial do Exército, subordinado ao Governador da Capitania e, mais tarde, ao Presidente 

da Província de São Paulo. O Regulamento determinava que o diretor não poderia se ausentar 

da Fazenda de Ipanema por mais de oito dias sem autorização e, acima de trinta dias, sua 

ausência seria permitida apenas com autorização expressa do Ministro e Secretário dos 

Negócios da Guerra. O vice-diretor deveria residir no estabelecimento e seria sempre alguém 

mais jovem e de menor patente que o diretor, respondendo diretamente a ele. Dentre suas 

atribuições, deveria apresentar mensalmente à diretoria a previsão orçamentária para o 

sustento dos escravos e do gado referente ao mês seguinte. No caso do vestuário, esse 

orçamento deveria ser realizado semestralmente. 

A diretoria não deveria, em hipótese alguma, permitir que operários e escravos da 

FFSJI fossem empregados em trabalhos que não estivessem em função do "Serviço 

Nacional". Também caberia ao vice-diretor, ao final de cada ano, propor ao diretor o 

aumento do jornal aos mestres que se julgasse merecedores, isto é, que se destacassem em 

suas atribuições. Mediante consentimento do diretor, a proposta seria submetida ao governo 

provincial. Não poderia nunca se ausentar da fábrica, exceto com autorização do diretor e 

por no máximo três dias consecutivos. 

Os escravos e o gado ficariam sujeitos a um ou mais feitores, que reportariam 

qualquer ocorrência ao vice-diretor. O Hospital da Fábrica ficaria sob responsabilidade de 

um médico cirurgião, que disporia de um enfermeiro para seu auxílio, devendo acudir os 

 
78 Regulamento Provisório de 26 de maio de 1834. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 01. 
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operários e demais empregados. Para cada enfermo se abriria uma conta, a fim de que os 

remédios e dietas fossem descontados de seus vencimentos, exceto nos casos em que fossem 

"feridos ou maltratados por algum desastre no serviço Nacional". Ao capelão cabia celebrar 

a missa todos os domingos e dias santos, além de instruir os escravos e os órfãos nos 

princípios da religião cristã. Não havia restrição para contratação de reformados e, em 

relação aos menores, a fábrica disporia de uma parcela de aprendizes determinada pelo 

Presidente da Província. A educação dos menores remetidos a Ipanema ficaria a cargo de 

um pedagogo, subordinado ao vice-diretor.  

Os aprendizes teriam seus dias de descanso abonados e receberiam, para os dias úteis, 

o jornal necessário para seu sustento, mas o vestuário seria daí deduzido. Quando enfermos, 

seriam atendidos no Hospital da Fábrica, devendo levar uma guia assinada pelo vice-diretor; 

no verso da guia, deveria constar a vestimenta que portavam. Não poderiam visitar os pais 

ou a quem estivessem sujeitos, exceto “nas quatro sestas” do ano, que provavelmente se 

tratava de feriados prolongados do calendário cristão, e sob autorização do vice-diretor. 

 

 

1.3  Dos sentenciados 

A Lei de 16 de dezembro de 1830 dispõe dos crimes e das penas no Império do Brasil, 

de acordo com o Código Criminal de 1830. Dentre as suas medidas, o Artigo 44 diz o 

seguinte: “A pena de galés sujeitará os réus a andarem com calceta no pé, e corrente de ferro, 

juntos ou separados, e a empregarem-se nos trabalhos públicos da província, onde tiver sido 

cometido o delito, à disposição do Governo”79. O Regulamento Provisório de 1834 da 

Fábrica de Ferro São João do Ipanema não discorre acerca dos trabalhadores sentenciados 

que eram remetidos ao estabelecimento, mas sabemos que eles já estavam lá em 1833. Dez 

anos depois, a prática passou a ser sistematizada e verificamos alguma regularidade no 

registro da categoria, a partir de listas mensais enviadas ao Presidente da Província. Em 

outubro de 1843, por exemplo, havia na fábrica 28 sentenciados, de idades entre 20 e 57 

anos, sendo 10 deles condenados a galés perpétuas. Destes, 11 foram registrados como 

 
79 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. In: ______. Collecção das Leis do Império do Brazil de 1830 - 1a 

parte. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, p. 142. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html>. Acesso em 27 set. 

2019. 
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pretos, 9 como pardos e 7 como brancos80. Em todas as listas mensais o número médio de 

sentenciados se manteve entre 25 a 30 presos, todos homens e a maioria deles eram pretos e 

pardos. 

De acordo com a lei, a pena de galés não se aplicaria às mulheres, que cumpririam 

sentença dentro de prisões e com serviços “análogos ao seu sexo”. Ainda que possamos 

supor o significado disso, não há qualquer especificação a respeito de que trabalhos 

poderiam ser desempenhados exclusivamente pelas mulheres e a brecha da lei dava margens 

a interpretações e práticas de acordo com a conveniência. A lei era clara em relação aos 

presos que tentassem fugir: seriam condenados a cumprir um terço a mais do que fora 

definido em suas sentenças: 

 
Art. 54. Os condenados à galés, à prisão com trabalho, ou à prisão simples, que 

fugirem das prisões; os degredados, que saírem do lugar do degredo, e os 

desterrados, que entrarem no lugar, de que tiverem sido desterrados, antes de 

satisfeita a pena, serão condenados na terça parte mais do tempo da primeira 

condenação81. 

 

Apesar das rígidas penas para os casos de fugas, estes homens articulavam-se para 

escaparem da sujeição à compulsoriedade do trabalho. A tentativa de imposição do medo 

pela lei não era capaz de contê-los. O preso Paulo Gonçalves que, por haver brigado com 

outros presos, estava no tronco da prisão da fábrica, havia evadido em março de 1844. De 

acordo com o que se relatou a respeito do caso, Paulo fugiu por meio de uma abertura que 

fez no telhado depois de ter conseguido quebrar o cadeado que o mantinha junto ao tronco. 

Por um descuido na vigilância, o diretor mandou prender o cabo José Ferreira Leite, 

provavelmente o responsável pela guarda naquele momento82. 

Outro exemplo se verifica na fuga de quatro presos, informada em agosto de 1841. 

Eles trabalhavam juntos em uma porção de terra para plantação de capim e usaram seus 

próprios machados para cortarem suas correntes, escapando pela mata83. Nas mãos dos 

sentenciados, o instrumento de trabalho se tornou ferramenta para a fuga. O caso foi tão 

 
80 Ofício de 01 de outubro de 1843, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Coronel Joaquim José 

Luiz de Sousa, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
81 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. In: ______. Collecção das Leis do Império do Brazil de 1830 - 1a 

parte. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, p. 142. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html>. Acesso em 27 set. 

2019. 
82 Ofício de 8 de março de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para o Presidente da Província 

de São Paulo, Manoel Felizardo de Souza e Mello. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
83 Ofício de 27 de agosto de 1841, de José Pereira Dias, ajudante do diretor da FFSJI, ao Presidente da Província 

de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 06. 
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emblemático que, quatro anos depois, voltou a ser assunto entre a diretoria e a presidência 

da província. Ao cobrar soldados aptos para o controle dos presos e escravos, em ofício de 

maio de 1845, o diretor da fábrica relembrou o episódio de quatro anos antes84. 

Esse não é um caso isolado no que se refere à organização coletiva na construção de 

alternativas à situação que se encontravam. Em 1841, o preso Victorino José evadiu-se da 

cadeia da fábrica junto a outros quatro, por meio de um arrombamento. O ocorrido foi 

mencionado em ofício de 7 de abril de 1844, em que o mesmo diretor responde a uma 

portaria do Presidente da Província comentando que estes homens nunca mais voltaram e a 

esse respeito nada mais se soube85. Há, aí, mais um exemplo de uma tentativa bem sucedida 

de fuga. Três anos haviam se passado, não foram pegos e sequer circulou-se notícias sobre 

eles. 

Certa vez, em outubro de 1843, o Presidente da Província indagou a diretoria de 

Ipanema sobre a possibilidade de serem empregados presos que estavam na cadeia da capital 

em serviços internos da fábrica, "não devendo os mesmos aplicarem-se a serviços públicos 

e nem estarem em ferros". Tratava-se de um perfil específico de sentenciados, dado que não 

se encaixava nas premissas do Artigo 44 do Código Criminal de 1830. Ao que parece, o 

Presidente estava deliberadamente buscando uma forma de escoá-los para a Cadeia da FFSJI. 

Uma vez que não podiam ser empregados nos serviços públicos, não ofereciam grande 

utilidade ao governo da província. O diretor da fábrica, no entanto, respondeu que não 

avaliava conveniente, pois só necessitava de braços para serviços externos. Disse ainda que 

a cadeia da fábrica era pequena e deveria ser reservada à correção dos escravos. Além do 

mais, não seria possível controlá-los sem ferros pois, segundo ele, o ambiente da fábrica 

favorecia evasões e não contava com soldados suficientes para vigiá-los: 

 
1º porque só me carecem braços para serviços muito pesados e fora das oficinas 

(...) 2º porque a pequena cadeia desta fábrica só tem de seis a oito lugares 

disponíveis que acho deverem ser reservados para a correção dos escravos, 3º que 

a situação da Fábrica favorece por todos os lados a evasão de presos sem ferro, 

cuja segurança for só devida a vigilância dos soldados, com a qual infelizmente 

não conto. 

 

Neste período, foram muitas as queixas acerca da vigilância dos presos e escravos, 

inclusive porque a própria guarda por vezes acabava se envolvendo nos conflitos que, a rigor, 

 
84 Ofício de 09 de maio de 1845, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para o Presidente da Província 

de São Paulo, Manoel da Fonseca Lima. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
85 Ofício de 07 de abril de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para o Presidente da Província 

de São Paulo, Manoel Felizardo de Souza e Mello. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
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deveria impedir. Depois da incorporação da fábrica aos Negócios da Guerra, os diretores e 

vice-diretores passaram a ser majoritariamente oficiais do Exército e, não raro, se valiam 

dessa condição como recurso para cobrar providências do governo provincial.  

Em julho de 1844, o diretor da siderúrgica informou a fuga de dois presos 

sentenciados a trabalhos na siderúrgica, por desatenção do soldado municipal permanente. 

Enfatizou que, por ser militar, não poderia mais suportar os descuidos dos soldados, que 

dormiam em sentinela e se embriagavam junto aos presos. Assim, reivindicou que fossem 

retirados todos os presos da fábrica e também os soldados, solicitando que enviassem ao 

estabelecimento um cabo e três soldados da linha de frente da tropa, número que julgava ser 

suficiente86. 

António Manoel de Mello teve seu pedido atendido: os presos que cumpriam 

sentença em Ipanema foram de lá retirados no mês seguinte. Em 07 de agosto de 1844, o 

diretor informou à presidência da província ter enviado no primeiro dia daquele mês, ao juiz 

municipal de Sorocaba, 19 presos galés e 01 de correção, para serem a partir dali conduzidos 

por guardas nacionais até São Paulo. Entre eles seguia também Domingos José Ramos, um 

preso galé que deveria ser solto, pois já havia cumprido os 04 anos e meio de sua sentença. 

O diretor comemorou a medida tomada, afirmando que "a saída desses maus trabalhadores 

e de seus péssimos guardas tem produzido regularidade e avanço nos trabalhos, além de 

notável economia"87. 

A pena de galés foi abolida no Brasil apenas em 1890, provisoriamente, por meio 

do Governo Provisório da República, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1891 

foi abolida definitivamente por meio da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, decretada e promulgada pelo Congresso Nacional Constituinte, em 24 de fevereiro 

daquele ano, quando se divulgava uma constituinte que organizaria um regime livre e 

democrático. Foi a partir desses marcos que se definiu que as condenações no Brasil teriam 

reclusão máxima de 30 anos, por meio de um amplo debate acerca da violação dos direitos 

humanos88. 

 
86 Ofício de 17 de julho de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para o Presidente da Província 

de São Paulo, Manoel da Fonseca Lima. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
87 Ofício de 07 de agosto de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para o Presidente da Província 

de São Paulo, Manoel da Fonseca Lima. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
88 BRASIL. Decreto nº 774, de 20 de setembro de 1890. In: ______. Coleção de Leis do Brasil - 1890, Página 

2432, Vol. Fasc. IX. Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-774-20-

setembro-1890-517659-publicacaooriginal-1-pe.html>. e BRASIL. Constituição de 1891. In: ______. Coleção de 

Leis do Brasil - 1891, Vol. 1, p. 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/republica/colecao1.html>. Acesso em 26 set. 2019. 
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Sobre Ipanema, pouco sabemos a respeito de quem eram esses homens, quais foram 

seus delitos, de onde eram provenientes e como era a vida naquele ambiente a partir da 

situação em que chegavam. De todo modo, é possível percebermos diversas formas de 

articulação na perspectiva de se retirarem da condição em que se encontravam. Aqui, 

referimo-nos a ações individuais – como a de Paulo ao aproveitar a distração de seus vigias 

para se libertar – e coletivas – como foi o caso dos quatro sentenciados que quebraram suas 

correntes libertando uns aos outros. 

Não menos expressivo é pensarmos uma cena em que os presos e seus guardas 

tornam-se cúmplices, dada a situação da embriaguez e da insubordinação. Denunciados, 

todos foram mandados embora: os que vigiavam e os que eram vigiados.  Diante de tantas e 

tão complexas nuances da vida cotidiana e do mundo do trabalho à luz de seu tempo, o fato 

é que estiveram ali e beberam juntos, uns cumprindo seu trabalho e outros suas sentenças. 

Além de rebeldia, isso era também um ato de resistência. 

 

 

1.4 Comunidades de trabalhadores estrangeiros 

Durante toda a existência da Fábrica de Ferro de Ipanema houve trabalho 

assalariado, praticado majoritariamente por europeus. Trabalhadores que compartilhavam 

espaços de trabalho e de vida com diversos perfis de pessoas submetidas ao trabalho 

compulsório, em meio a escravos, africanos livres e presos galés. Vinham sob contratos, 

geralmente entre quatro e seis anos. O primeiro destes grupos foi o dos suecos, junto ao 

primeiro diretor, Carl Hedberg, o segundo, dos alemães, que chegou na gestão de Frederico 

Varnhagen, segundo diretor da siderúrgica, conforme mencionamos anteriormente. 

Durante todo o tempo de funcionamento da Fábrica de Ferro de Ipanema, houve 

fluxos e influxos de trabalhadores de diferentes categorias, respondendo ao contexto político, 

econômico e social, bem como às conjunturas internas. Para que se tenha uma ideia, em de 

setembro de 1826, uma folha de vencimentos indica as seguintes funções ocupadas pelos 

estrangeiros assalariados: um administrador, um capelão, um guarda livros pagador, um 

escrivão, um fiel do escrivão, um cirurgião, dois feitores, um mestre maquinista89, um mestre 

maquinista para as campanhas da fundição, um oficial moldador e um feitor de animais e 

 
89 Neste momento, “Mestre Maquinista” diz respeito ao mestre responsável por trabalhos com hidráulica. Cf: 

SILVA, António de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por António de Moraes Silva. Lisboa, 1780, p. 56. 
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comprador90. Dentre os trabalhadores estrangeiros assalariados ativos na fábrica, em janeiro 

do ano seguinte havia apenas dois portugueses, dois suecos e seis alemães, sendo que, dos 

dois portugueses, um era o capelão e não residia no estabelecimento91. Já entre 1835 e 1842, 

foram registrados 51 alemães trabalhando na siderúrgica, conforme demonstraremos 

adiante. 

Tanto os operários suecos como os alemães não foram remetidos exclusivamente aos 

trabalhos nas colônias ultramarinas, mas também a empreendimentos no Reino de Portugal. 

A documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, custodiada pelo ANTT 

e pelo Arquivo Histórico Diplomático, ambos sediados em Lisboa, permite que saibamos 

um pouco mais acerca da trajetória desses trabalhadores. Na época colonial, os contratos 

eram articulados a partir de negociações entre os consulados, que viabilizavam os acordos, 

os passaportes e definiam quem arcaria com o custo das viagens. Era uma discussão 

frequente, por exemplo, a origem dos trabalhadores que se pretendia e para quais funções se 

destinariam. Ao que parece, o Reino funcionava como uma espécie de “laboratório”: para lá 

se dirigiram grupos específicos de estrangeiros e, posteriormente, esse sistema era replicado 

também às colônias. 

Em ofício datado de 12 de fevereiro de 1807, Silvestre Pinheiro Ferreira, que havia 

sido nomeado oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e, logo a seguir, encarregado 

dos negócios de Portugal na Corte prussiana em Berlim, discute sobre a fundação da Real 

Fábrica de Espingardas, em Portugal, e a contratação de alemães que para lá seriam 

remetidos92. Poucos anos antes, o mesmo Ferreira havia se manifestado contrariamente à 

contratação de operários alemães, colocando-se favorável aos prussianos. 

Em documento datado de 16 de dezembro de 1804, enviado a António Araújo 

d'Azevedo, político influente no Conselho de Estado português, esse tema já havia 

aparecido. Na correspondência, Pinheiro Ferreira tratou sobre a fundação da Fábrica de 

Espingardas e o recrutamento de mão de obra. Em busca de trabalhadores para atender as 

demandas, que se pretendia trazidos da Prússia, declarou que a forma de trabalho praticada 

na Alemanha era muito distinta da praticada e que se pretendia implantar em Portugal. 

Comentou ainda que, na falta de “oficiais nacionais”, talvez os prussianos atendessem 

 
90 Folha de vencimentos, de 01 de setembro de 1826, de José Martins da Costa Passos, Guarda Livros Pagador 

Interino da FFSJI. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 12. 
91 Ofício de 23 de janeiro de 1827, de António Xavier Ferreira, diretor da FFSJI. APESP – Fábrica de Ferro de 

Ipanema: CO5213, Folder 12. 
92 Localização: ANTT. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim 

– Cx. 820. 
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melhor às necessidades. Segundo ele, os da Alemanha eram "medíocres" e se restringiam a 

tarefas extremamente específicas. Em seu ofício, dispõe também de uma "Lista das pessoas 

necessárias para uma Fábrica de Espingardas", sendo: 01 diretor, 03 ferreiros de canos, 04 

amoladores, 02 serralheiros de fechos, 02 coronheiros, 02 ferreiros para as baionetes e 

varetas, 02 amoladores para as baionetes e varetas, 02 latoeiros para as guarnições, 02 

torneiros e aprontadores para os parafusos e ajuntamento das peças, 01 aparelhador para os 

últimos lustres93. 

Não sabemos, no entanto, se ele de fato estava de acordo com o que declarara a 

respeito dos trabalhadores alemães ou se seu posicionamento decorria das relações 

diplomáticas com a Prússia, por meio das legações portuguesas. Não obstante a declarada 

preferência de Pinheiro Ferreira para o emprego dos prussianos na Real Fábrica de 

Espingardas, em Ipanema a experiência com esse grupo de trabalhadores parece não ter sido 

bem sucedida. Os operários da Prússia foram mencionados apenas durante a gestão de José 

Rufino Felizardo Costa (entre 1821 e 1824) e sempre de forma queixosa. Certo é que 

prussianos e alemães foram enviados à Fábrica de Ferro de Ipanema e nela trabalharam junto 

a outros contingentes de trabalhadores94. 

Ao mesmo tempo em que se erigia em Portugal uma Fábrica de Espingardas, 

fundava-se no Brasil uma siderúrgica que, mais tarde, teria entre suas principais edificações 

uma Oficina de Espingardeiros, o que confirma que o sistema de vinda de trabalhadores 

estrangeiros sob contrato passava antes pela metrópole para, só então, ser testada nos 

domínios ultramarinos. A experiência reinol poderia, inclusive, definir o que se praticaria 

nas colônias. Há de se considerar, ainda, os altos custos e riscos envolvidos na travessia do 

Atlântico, que impunham negociações mais complexas junto aos demais governos e decisões 

mais difíceis de se tomar por parte dos trabalhadores, uma vez que eram livres assalariados 

e, assim sendo, deveriam consentir entre migrar ou não. 

Exemplo disso se verifica com a experiência da comunidade suíça, vinda em 1819 

para o Brasil, quando foi subsidiada a colonização na área da atual Nova Friburgo, então 

província do Rio de Janeiro, com o traslado de mais de dois mil imigrantes, entre homens e 

mulheres, por meio de acordos entre os governos português e suíço, uma experiência que 

 
93 Idem. 
94 Dentre os documentos consultados do Ministério dos Negócios Estrangeiros custodiados pelo ANTT, encontra-

se um maço da Legação de Berlim, de 1820, que reúne os ofícios do n. 184 até o n. 246 enviados para o Rio de 

Janeiro. Nele consta a seguinte observação: "Faltam os N. 213 e 214 tratando sobre a remessa dos artífices 

Prussianos que foram para a fábrica de ferro em S. Paulo. Localização: ANTT, Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim – Cx. 822. 
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logo se revelou fracassada95. Nos gabinetes dos Negócios Estrangeiros, o estímulo de novas 

grupos migrantes, para Portugal ou para as colônias, foi uma discussão corrente. Para D. 

João VI, antes que se negociasse qualquer novo empreendimento desse caráter com os 

alemães ou outros governos, seria necessário observar os resultados com os suíços, que 

embarcaram no final daquele ano: 

 
Quanto a introdução de novas Colônias que venham estabelecer-se neste Reino, já 

tenho significado a V. Sa. A decisão de Sua Majestade, de que se não trate desta 

matéria sem que se consolide e veja o resultado do estabelecimento da Colônia de 

Suiços que mandou vir e que segundo as últimas informações, ficava já no Porto 

de embarque de Rotterdãm, em número de 2025 pessoas de ambos os sexos e 

provavelmente chegará aqui [no Brasil] durante todo o mês de novembro próximo, 

pelo que em resposta ao Artigo do seu Ofício N. 13 sobre este objeto cumpre-me 

repetir a V. Sa. o que já comuniquei no meu anterior Despacho N. 7, isto é, que 

não convindo fomentar por agora a imigração para o Brasil de Colonos Alemães, 

com dispêndio da Real Fazenda, V. Sa. não deve promover, nem inculcar esse 

partido, enquanto não tiver para isso ordens positivas de Sua Majestade96. 

 

De acordo com ofício anterior, de 28 de abril de 1819, caso o projeto rendesse bons 

frutos, seria ampliado para novas experiências. Todavia, deveria haver a preocupação de que 

o destino dessas pessoas estivesse bem definido, de forma que fossem “úteis” ao objetivo 

para o qual se destinavam, e de que não divergissem quanto à religião: 

 
O projeto de que V. S. faz menção no seu Ofício N. 8, relativo ao estabelecimento 

de Colônias Estrangeiras neste País não pode ser por agora adotável, sem que se 

tenham primeiramente disposto os meios para as estabelecer convenientemente e 

de modo que possam logo preencher com proveito os fins para que tais aquisições 

são úteis, e por isso tendo-se já tratado do estabelecimento de uma Colônia de 

Suíços, só depois que esta se consolidar, se tratará das outras, porém nunca 

compostas de pessoas dissidentes em Religião97. 

 

São abundantes as correspondências em que se reafirma a experiência com os suíços 

como um projeto a ser testado antes de se estimular novos acordos com outros países, em 

especial com a Alemanha, de onde já se articulavam migrações para o Brasil. No entanto, 

poucos meses depois, quando houve novas tentativas de trazer alemães para o Brasil, as 

 
95 Para um panorama mais amplo acerca deste empreendimento, conferir: GOMES, Ângela de Castro (org.) 

História de imigrantes e de imigração no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 7Letras, 2000. 
96 Ofício de 28 de outubro de 1819, escrito no Palácio do Rio de Janeiro e enviado por Thomaz António de 

Villanova Portugal, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, a José Anselmo Correa. Localização: 

ANTT. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Despachos da Corte, Cx. 120, Pasta 1 - Ofício N. 9 - 2a Via. 
97 Ofício de 28 de abril de 1819, escrito no Palácio do Rio de Janeiro e enviado por Thomaz Antonio de Villanova 

Portugal a José Anselmo Correa. O documento também menciona o estabelecimento de novos Consulados 

Portugueses em todo o norte da Alemanha. Localização: ANTT. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cx. 120, 

Pasta 1 - Ofício N. 3 - 2a Via. 
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dificuldades reapareceram, em especial devido aos receios destes trabalhadores em 

migrarem para a América. 

Em ofício de 1 de dezembro de 1819, enviado por Joaquim Lobo da Silveira, Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de Portugal, para Thomaz António de Villanova 

Portugal, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra, o temor dos operários 

alemães por conta dos surtos epidêmicos de febre amarela aparece enquanto um empecilho 

mesmo entre os que já haviam firmado o acordo: 

 

A devastação da Febre amarela em Hespanha e principalmente na América 

Setentrional, espalhou uma espécie de terror e pânico entre os operários já 

apalavrados e os demais que se tinham em vista, de maneira que com muito custo 

se puderam persuadir da diferença que havia entre o Brazil e a América, posto que 

pertencem a mesma parte do mundo. Este incidente tem consideravelmente 

retardado a execução das ordens recebidas98. 

 

Em todo caso, em 1820 um primeiro grupo de trabalhadores alemães foi enviado à 

Fábrica de Ferro de Ipanema que, desde 1811, já contava com operários recrutados nesse 

mesmo sistema de contratos previamente estabelecidos, os suecos. Depois de recorrentes 

reclamações acerca desses trabalhadores, a maior parte deles fora demitida em 1814, 

incluindo o diretor, também sueco, Carl Gustav Hedberg. Nesse sentido, a presença alemã 

na siderúrgica foi mais expressiva, permitindo conhecer melhor o cotidiano fabril que punha 

em contato trabalhadores assalariados, escravizados, africanos livres e outros grupos 

submetidos ao trabalho compulsório. 

No ANTT foi possível encontrar dois contratos destes estrangeiros, um deles era do 

“Mestre Fabricante de Aço Augusto Solbach”, datado de 20 de abril de 1821 e firmado por 

meio da Legação do Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves em Berlim, 

encontrando-se disposto em 16 cláusulas99. Augusto Solbach era um mestre europeu 

especializado e, portanto, integrava um grupo mais restrito que dispunha de melhores 

condições de trabalho na FFSJI. 

O contrato previa a prestação de serviços por dez anos no Brasil, em qualquer parte 

onde lhe fosse requerido, tanto em estabelecimentos régios como de particulares. Também 

firmava por obrigação ensinar seu ofício aos aprendizes que lhe fossem confiados e 

comunicar a seus superiores qualquer tipo de conhecimento prático que se relacionasse ao 

 
98 ANTT. Localização: Ministério dos Negócios Estrangeiros, Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim 

– Cx. 822. 
99 Contrato de Trabalho do Mestre Fundidor Augusto Solbach. ANTT – Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim: Cx. 822. 
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trabalho nas forjas, mesmo que não estivesse diretamente relacionado com sua profissão. 

Inclusive, nos cinco primeiros anos, receberia uma recompensa por cada aprendiz que 

apresentasse “capaz de servir como oficial”. 

Aos trabalhadores que lhes fossem enviados, deveria se colocar “como Mestre 

honrado, vigiá-los e estimulá-los ao trabalho”. Seu ordenado seria de 350 mil réis anuais e 

teria direito a uma casa com terreno para horta e lenha, além de médico, cirurgião e botica, 

em caso de enfermidade. O caso do Mestre Solbach é um dos poucos em que a Fazenda Real 

arcaria com os custos da viagem de sua família, por mar e em terra. Até chegar ao destino 

final. Em caso de não cumprimento com seus deveres, o Estado poderia lhe dispensar em 

qualquer momento e, neste caso, lhe seria pago metade de seu ordenado anual para que 

retornasse à Europa. Os dez anos de seu contrato passaria a contar a partir do momento de 

sua chegada ao Brasil. Outro contrato que consta na coleção do MNE do ANTT é o do Mestre 

Fundidor Balthasar Fuchs, firmado no mesmo período, junto a Legação de Portugal em 

Berlim, conforme transcrição abaixo. 
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Imagem 3: Contrato de trabalho do Mestre Fundidor Balthasar Fuchs 
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Fonte: ANTT, MNE, C822 

Transcrição: Karina O. Morais Santos 
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Balthasar Fuchs foi um dos primeiros mestres fundidores da FFSJI, contratado por 

meio da Legação de Portugal em Berlim, em 20 de abril de 1821. Ele coordenou a primeira 

fundição do forno alto da siderúrgica, que ocorreu em 25 de maio de 1822. Todavia, segundo 

a administração daquele momento, os resultados foram pequenos. Em correspondência com 

o Governo Provisório da Provincia de São Paulo, o diretor ressaltou que caso o mestre 

fundidor, “com a boa qualidade dos materiais em mãos”, não conseguisse fazer render a 

produção, o êxito seria praticamente nulo. Queixou-se também que os fundidores prussianos 

não atendiam as advertências e permaneciam trabalhando sem quaisquer melhorias100. 

Os contratos de Solbach e Fuchs são idênticos em quase todas as cláusulas, 

inclusive no que se refere ao valor do ordenado. Não obstante, diferem-se em relação às 

garantias que ofereciam às suas famílias, mulher e filhos, e das condições previstas após o 

término do contrato. Dado que estavam em patamares similares no que se refere à 

especialização, inclusive a julgar pelo ordenado, as decisões junto às suas famílias sobre a 

migração também foram distintas, o que provavelmente foi o que implicou no que lhes seria 

assegurado. O Conde de Oriola, representante de Portugal mandado para contribuir com as 

missões da legação portuguesa em Berlim e na Prússia, em julho de 1821 enviou as cópias 

dos contratos já firmados e comunicou o embarque de Solbach e Fuchs junto a outros 

operários a bordo do navio Lascelles, chamando a atenção para os pontos de diferenciação 

acordados a partir dos dois contratos: 

 

[...] seguem as copias dos contratos, que concluí com os Mestres Solbach e Fuchs, 

e de que remeti os originais com os outros, que foram com os operários expedidos 

a bordo do navio Lascelles, Capitão-mor Crockley. Envio estas separadamente por 

me cumprir chamar a atenção de V. Exa. sobre o Art. 13 do contrato do Mestre 

Solbach e sobre o Art. 6 do Mestre Fuchs. No primeiro achará uma exceção 

particular a favor do Mestre Fabricante de Aço Solbach, em que eu só depois de 

me haver convencido da impossibilidade de fazer a aquisição de um Artífice tão 

recomendado pela sua aptidão e tão difícil de encontrar, me resolvi a consentir, 

mas assim mesmo limitando esta conceção por um modo útil à Fábrica e não 

oneroso para a Fazenda Real. No segundo, verá V. Exa. que, a troco da 

correspondente dedução dos ordenados do Mestre Fuchs eu me obriguei, na 

conformidade do que no mesmo Art. se declara, a fazer por conta desta missão 

pagar anualmente à mulher do referido Fuchs, que preferiu ficar na Pátria, a soma 

de 30 mil réis. Resta-me fazer a devida justiça à nobreza e eficácia com que o 

chefe da Repartição das Minas e Forjas, Mr. Gerhard, contribuiu e me facilitou 

todos os meios ao seu alcance, assim na Prússia como fora dela, para bem 

desempenhar as Reais Ordens, tanto nesta como na primeira expedição101. 

 

 
100 Ofício de 27 de maio de 1822, de José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, para Governo Provisório da 

Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO247, Folder 35. 
101 Ofício de 21 de julho de 1821, de Conde de Oríola, para Silvestre Pinheiro Ferreira. ANTT – Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim: C822, Ofício 277. 
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No caso de Fuchs sabemos, por meio do contrato, que a esposa permanecera em sua 

“pátria”, migrando apenas o marido. Assim, receberia parte de sua remuneração, enquanto 

ele permanecesse em serviço. Tal como Solbach, seu ordenado seria de 583 Thalers (foi a 

moeda vigente na Prússia até 1857), que correspondia a 350 mil réis, todavia, haveria uma 

dedução que seria enviada para Eva Magdalena Fuchs, sua esposa. A cláusula 6 de seu 

contrato é um pouco confusa em relação às deduções, no entanto, ao cruzar com o documento 

enviado pelo Conde de Oriola, entendemos que o valor total da dedução com vistas ao auxílio 

da esposa seria de fato 50 Thalers, que correspondia a 30 mil réis. Isso significa que o valor 

anual destinado à família representava menos de 9% do ordenado do Mestre Fundidor. Outro 

ponto é que, caso Fuchs viesse a falecer, a Coroa de Portugal isentava-se de qualquer outra 

obrigação, uma vez que seu contrato não previa apoio à família, ainda que a morte ocorresse 

em serviço. 

Já no contrato de Augusto Solbach, havia algumas garantias a mais. Ele migrou 

com a mulher e dois filhos, sendo uma mulher e um homem, que comentaremos adiante. Seu 

contrato assegurava que caso ele viesse a óbito, sua mulher receberia uma pensão anual 

enquanto permanecesse no Brasil, que corresponderia a metade de seu ordenado e, caso seus 

filhos se qualificassem, seriam empregados nos estabelecimentos metalúrgicos do Reino. 

Dado a substancial preferência pelo emprego de mão de obra masculina nos 

empreendimentos fabris, seguramente o filho rapaz lograria melhores ofertas e, por 

consequência, sua situação de vida na colônia teria menos percalços que a da menina, caso 

o pai viesse a falecer. 

O Art. 13 a que se refere a correspondência anterior do Conde de Oríola, versa sobre 

outro ponto relevante acerca da migração de Solbach. Seu contrato lhe assegurava uma 

pensão após o término do contrato, caso permanecesse no país e não se encontrasse mais em 

estado de trabalhar. Isso é posto à título de “exceção particular”, dentre os acordos 

estabelecidos por meio da Legação Portuguesa em Berlim, justificada em contrato em função 

da evidente aptidão técnica do Mestre Fundidor, que já se encontrava em idade mais 

avançada. Tratava-se de uma pensão vitalícia, compreendendo a metade de seu ordenado: 

"bem entendido, que nem por isso ele fica dispensado de prestar ao Estabelecimento das 

Forjas toda a utilidade de que puder, já por conselhos, já ensinando, já inspetando o trabalho, 

ou por qualquer outro modo compatível com o seu estado"102. 

 
102 Contrato de Trabalho do Mestre Fundidor Augusto Solbach. ANTT. Localização: Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim – Cx. 822. 
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Solbach embarcou para o Brasil antes que a esposa e os filhos, os custos da viagem 

da família também ficou sob responsabilidade da Fazenda Real. Ao que tudo indica, ele 

partiu entre junho e julho e o restante em dezembro de 1821. No traslado para o Brasil, a 

mulher e os dois filhos seguiram para Silésia, uma região que hoje está dividida entre a 

Alemanha Oriental, a Polônia e Tchecoslováquia, e lá tiveram dificuldades em encontrar 

passagens para o Brasil. Assim, o Chefe de Forjas de Rÿbnick, na Silésia, onde a família se 

encontrava, ofereceu trabalho nas forjas de ferro ao filho de Solbach, até que conseguisse 

seguir viagem. No entanto, o valor do jornal deveria ser pago mensalmente pela Legação de 

Portugal em Berlim. O Conde de Oríola então aceitou a proposta, dizendo que o valor 

poderia ser depois deduzido do ordenado do Mestre Fundidor Solbach. No fim das contas, 

era o pai que pagaria para o filho trabalhar enquanto a família permanecesse impossibilitada 

de seguir seu destino. Portugal entraria como um agente que faria o adiantamento desse 

pagamento e os únicos beneficiários seriam as autoridades da Silésia. Diante dessa situação, 

o Conde de Oríola questionou, ainda, se não seria mais prudente mandar a família para 

Lisboa, dado que lá não encontrariam dificuldade para embarcar. 

 

Como a família do Mestre Solbach (mulher, um filho e uma filha) não pudesse 

partir por esta ocasião e que, segundo as Reais ordens e o Contrato em virtude 

deles concluído, o seu transporte fica a cargo da Fazenda Real, cumpre-me 

prevenir disto a V. Exa. para que os referidos três indivíduos, quando mais tarde 

aí chegarem, não encontrem dificuldade, mas antes a devida assistência, para se 

reunirem ao sobredito Solbach. [...] Depois de um longo silêncio, acabo de receber 

do Chefe da Repartição das Minas e Forjas deste Reino, Mr. Gerhard, a 

participação oficial da chegada desta gente a Rÿbnick na Silésia, aonde, vencidos 

por fim os embaraços, que obstavam a sua emigração da Galícia Austríaca, ela 

viera na conformidade do que se lhe ordenara e presentemente se achava destituída 

de meios para a viagem, e até mesmo sem o bastante para no entanto ali subsistir. 

[...] Mr Abt, Chefe de Forjas de Rÿbnick oferecia-se a ocupar nelas interinamente 

o Solback filho e propunha que, até ao momento da partida, se fizesse por esta 

Legação pagar mensalmente aquela família a soma de 8 Thalers = 4:800 réis, para 

seu indispensável sustento. [...] Considerando a impossibilidade de encontrar na 

estação atual estes três indivíduos a devida passagem para o Brasil, e 

reconhecendo a modicidade da quantia que no intervalo se exige para sua 

subsistência, julguei dever [admitir] a proposta de Mr Abt, tanto mais que as 

referidas mesadas se podem depois deduzir do salário do Mestre Solbach, quando 

se queira proceder com rigorosa exatidão. [...] Talvez que a V. Exa. pareça mais 

conveniente fazer encaminhar esta gente a Lisboa, para de lá se enviar para o Brasil 

munidas das competentes ordens para o seu transporte naquele Reino, em cujo 

caso a sua imediata partida não encontraria dificuldade103. 

 

Não foi possível encontrar na coleção do MNE nenhum contrato dos operários 

comuns, que seguramente não previa tantas garantias como no caso daqueles que ocupavam 

 
103 Ofício de 07 de dezembro de 1821, de Conde de Oríola, para Silvestre Pinheiro Ferreira. ANTT – Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, Correspondência da Legação Portuguesa em Berlim: C822, Ofício 301. 
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a categoria de mestre. Algo importante a se considerar, uma vez que, mesmo entre os 

assalariados europeus angariados por meio das legações, as condições com as quais 

migravam não eram as mesmas. De todo modo, os contratos de Augusto Solbach e Balthasar 

Fuchs são peças valiosas – sobretudo se considerarmos a dificuldade em garimpar nos 

arquivos contratos de trabalho desse período –, nos permite entender melhor como se davam 

os acordos diplomáticos entre Portugal e demais países europeus, no arregimento de 

trabalhadores especializados que seriam enviados para o Brasil. Essa documentação nos 

informa, inclusive, sobre como se dava esse percurso. 

Importante destacar que apenas em 1830, com a Lei de Setembro de 1830, é que se 

legisla sobre o contrato de trabalho no Brasil, regulando o contrato escrito sobre prestação 

de serviços no Império. A Lei era distribuída em oito artigos e aplicava-se tanto aos 

trabalhadores brasileiros, quanto aos estrangeiros. Abarcava os casos em que a prestação de 

serviços era definida por tempo determinado e também as situações em que se dava por 

empreitada. Nela, define-se regras para o empregador e para o empregado104. 

O Artigo 2º é o único que versa sobre garantias para ambos os lados. Para o 

empregador, abriu-se a possibilidade de transferir o contrato para outra pessoa, desde que 

não piorasse as condições já estipuladas. Já o empregado é resguardado quanto a quebra de 

contrato por parte de seu empregador. Quando em pleno cumprimento de suas atribuições, 

caso seu empregador viesse a romper com o contrato, seria obrigado a pagar o ordenado 

integralmente, conforme previsto em contrato, com o acréscimo da metade do valor 

estipulado, como se fosse uma indenização. Caberia ao Juiz de Paz a escuta verbal do 

trabalhador para garantir que o soldo devido foi pago, implicando em prisão caso o 

pagamento não se efetivasse em até dois dias da manifestação do requerente. 

O Artigo 5º versa sobre os casos de evasões do empregado, em situações nas quais 

seu contrato ainda estivesse vigente. Nesses casos, o contratado seria preso e reconduzido 

por deprecada do Juiz de Paz. O Artigo 6º menciona que, enquanto deprecadas, bastava uma 

simples carta do Juiz de Paz constando os motivos da prisão, assinada por ele e por seu 

escrivão. Ou seja, o trabalhador evadido seria preso a partir da formalização do Juiz de Paz 

do local onde foi encontrado e enviado para o julgamento do Juiz de Paz do local de onde 

evadiu. 

 
104 BRASIL. Lei de 13 de setembro de 1830. In: ______. Collecção das Leis do Império do Brazil de 1830 - 1a 

parte. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, p. 30. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37984-13-setembro-1830-565648-

publicacaooriginal-89398-pl.html>. Acesso em 20 fev 2021 
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Essa lei não se aplicava aos africanos livres bárbaros, ou seja, àqueles que não 

dominavam a língua portuguesa, com exceção dos que já residiam no Brasil na data de 

divulgação do decreto. 

Se, por um lado, a lei previa uma garantia importante para a pessoa contratada, 

sobretudo no que se refere ao pagamento, tendo em vista o artigo 2º, o conjunto das 

disposições da lei protege mais o empregador que o empregado. O artigo avança em medidas 

importantes, nos termos da lei, para a proteção do contratado. Não obstante, vale questionar 

como isso se aplicava na prática, sobretudo em circunstâncias em que o empregador alegasse 

o não cumprimento das obrigações previstas em contrato. Ainda que houvesse espaço de 

escuta, quais subsídios o trabalhador teria para provar o contrário? 

Outro ponto importante a se destacar é que, de acordo com o Artigo 3º, caso fosse o 

contratado a romper o contrato, seria obrigado a indenizar o seu contratante, restituindo os 

recebimentos adiantados e pagando mais a metade do que ainda receberia caso cumprisse o 

contrato inteiro. Pensemos em um caso hipotético em que um trabalhador estrangeiro comum 

– operário – contratado para servir por cinco anos na Fábrica de Ipanema, como ocorria, 

tendo atravessado o oceano, sem conhecer as condições reais de trabalho, moradia, 

alimentação e infraestrutura, depois de um ano almejasse retornar ao seu país ou buscar outra 

forma de sobreviver. Para não ser preso, seria obrigado, nos termos da lei, não só restituir ao 

seu empregador qualquer adiantamento realizado – lembrando que por vezes a própria 

viagem era descontada do ordenado – como também pagar o que ele receberia em mais dois 

anos de trabalho.  

Do conjunto de oito artigos, apenas parte de um resguarda o trabalhador. No caso da 

Fábrica de Ferro de Ipanema, a lei parece não ter surtido efeitos significativos. Como já 

temos tratado aqui, ao longo de toda sua existência, são frequentes as queixas dos 

assalariados a respeito dos atrasos e falta de pagamento. Como efeito disso, permaneceram 

recorrentes também os casos de evasão. 

Ainda no tocante aos estrangeiros vindos para o Brasil sob contrato para servir nas 

obras do Império, o historiador Robério Souza aborda as condições dessa categoria de 

trabalhadores na construção da primeira ferrovia baiana, a Bahia and San Francisco 

Railway. Em uma pesquisa admirável, contribui com a compreensão do mundo do trabalho 

a partir de mais um caso emblemático da convergência de distintos perfis de trabalhadores 

– entre eles africanos livres, brasileiros e europeus contratados, sobretudo italianos – 
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empregados em obras públicas que, em alguma medida, eram lançadas como símbolo 

"modernizador"105. 

A obra apresenta situações muito parecidas com as quais nos deparamos em Ipanema, 

demonstrando o quanto essa categoria de trabalhadores, apesar de teoricamente estarem 

resguardados por contrato, na prática eram submetidos a condições precárias de trabalho e 

de vida, implicando inclusive em cerceamentos de livre circulação. Conscientes das relações 

de exploração também se articulavam para confrontar as autoridades locais na perspectiva 

de melhorias em suas próprias realidades. 

O empreendimento, implementado por capital inglês a partir de 1855, se apresentava 

como uma solução viária moderna, alinhada aos moldes europeus e aos discursos 

civilizatórios. É nessa mesma perspectiva que, em 1852, o emprego de escravos foi proibido 

na construção das ferrovias. Não obstante, “Trabalhadores nos trilhos” demonstra que, para 

o caso da Bahia and San Francisco Railway, eles sempre estiveram ali. Seja pelas situações 

em que as próprias autoridades locais e investidores ingleses burlavam a lei – muitos dos 

quais profundamente vinculados ao tráfico ilegal de escravos –, seja nos casos em que é o 

próprio escravo a recorrer aos canteiros de obra fugindo de seus senhores. Robério Souza, 

ao analisar os trabalhadores e as relações de trabalho na construção da ferrovia baiana, 

escancara uma série de contradições que, na verdade, sempre permearam o mundo do 

trabalho no Brasil oitocentista mas que, por muito tempo, não compunham o universo da 

produção historiográfica. 

Ainda no tocante aos estrangeiros assalariados vindos para o Império sob contratos, 

Joseli Mendonça apresenta outro caso que contribui com a reflexão sobre os limites da 

liberdade que marcam a trajetória desses trabalhadores e trabalhadoras. A historiadora versa 

sobre a situação de Teresa Soares, que era portuguesa e assinou contrato em 1858 com um 

senhor de Campinas (SP) de nome Bernardino, no qual ela e seus dois filhos, uma menina 

de 15 anos e um menino ainda mais novo, se obrigavam a servir nos trabalhos domésticos e 

provavelmente também na padaria, que Bernardino era proprietário. Ele se valia do trabalho 

livre de outros serviçais, colocando-se como alguém favorável ao trabalho livre, a fim de 

acompanhar as “ideias da época”, no entanto, também tinha escravos alugados e dizia que 

lhe era difícil seguir empregando os valores que custavam a escravatura106. 

 
105 SOUZA, Robério S. Trabalhadores dos trilhos: imigrantes e nacionais livres, libertos e escravos na construção 

da primeira ferrovia baiana (1858-1863). Campinas: Coleção Várias Histórias/Unicamp, 2015. 
106 MENDONÇA, Joseli. Sobre cadeias e coerção: experiências de trabalho no Centro-Sul do Brasil do século 

XIX. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 32, n. 64, pp. 45-60, 2012. 
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Ocorreu que, pouco depois de empregada na casa de seu novo “patrão”, ele, 

insatisfeito, a mandou ao Juiz de Paz para que fosse presa. Efetivada a prisão, seus dois 

menores foram postos sob a tutela de alguém por intermédio do Juiz de órfãos. Como era 

comum no período, certamente eles teriam que trabalhar em troca desses “cuidados”. Antes 

de passar pela casa de Bernardino, Teresa já havia trabalhado em uma fazenda de café no 

Oeste paulista, região onde Vergueiro foi um dos agentes que impulsionou o engajamento 

de diversos portugueses para servir nas culturas de café. Ao que tudo indica, naquela ocasião 

foi Teresa que quis trocar de patrão a partir de diversos desentendimentos com outros 

trabalhadores da fazenda, sobretudo instigados por julgamentos morais de sua conduta, 

enquanto mulher desacompanhada do marido. Não obstante, a possibilidade de escolha se 

esbarrava em uma série de limites que demonstram a complexidade da situação dos 

trabalhadores livres naquele contexto. Teresa acumulava uma dívida de 500 mil reis com seu 

empregador que, segundo Joseli Mendonça, provavelmente começou a se compor desde as 

tratativas quando ainda estava em Portugal. Algo que também ocorreu em Ipanema, com os 

casos de trabalhadores europeus que tinham que arcar com os débitos de seus traslados. 

Valor que não possuíam e que, no Brasil, seria descontado de seus ordenados. 

 

Com efeito, a migração de trabalhadores compreendia investimentos feitos em 

uma extensa e complexa cadeia, que envolvia desde as autoridades do país de 

origem e passava por agenciadores europeus e brasileiros, que no período atuavam 

sobretudo nos portos de Hamburgo e Antuérpia e na cidade do Porto – de onde 

embarcava a maioria dos migrantes da região da qual saíra Teresa. Essa extensa 

corrente abarcava também companhias de navegação e receptores no Brasil, dentre 

os quais, na década de 1850, destacou-se a já mencionada Vergueiro e Cia., 

sediada na cidade de Santos. Com essa empresa ‘colonizadora’ muitos 

estrangeiros fizeram contratos, a maior parte deles transferidos a terceiros, em 

geral fazendeiros em busca de mão de obra, que, último elo da cadeia, tomavam 

para si o imigrante, prendendo-o por meio da dívida que, no final das contas, ele 

deveria pagar com seu trabalho. Esse tipo de transferência pode ter ocorrido no 

caso do contrato firmado entre Teresa e Souza Aranha. Tendo ou não sido assim, 

o caso é que a mulher queria mas não podia ‘ausentar-se’ da colônia do fazendeiro. 

Para fazê-lo, ela precisava pagar não somente os 500 mil réis da sua dívida, mas o 

dobro disso; se fosse embora sem fazer tal pagamento, corria o risco de ser 

presa107. 

   

Ao analisar a situação de Teresa, Joseli Mendonça recupera uma outra lei bastante 

emblemática no que se refere a regulação da prestação de serviços, que é a Lei n. 108 sobre 

“Contratos de locação de serviços dos Colonos”, de outubro de 1837108. Nos termos que são 

 
107 Idem, Ibidem, p. 48. 
108 BRASIL. Lei n. 108, de 11 de outubro de 1837. In: ______. Collecção das Leis do Império do Brazil de 1837. 

Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1861, p.77. Disponível em: < 
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postos a partir dela, a dívida de Teresa ou de qualquer trabalhador que estivesse na mesma 

situação se duplicaria caso rompesse o vínculo com seu empregador, ou seja, ao decidir por 

deixar o local de trabalho do qual havia firmado contrato anteriormente, sua dívida não seria 

mais de 500 mil reis, mas de 1 milhão de reis. Algo exorbitante para sua realidade, se nos 

balizarmos pelo contrato que estabeleceu depois disso com Bernardino, em que ela e seus 

dois filhos receberiam, juntos, o valor de 21 mil reis mensais. Esse quadro se agrava pelo 

fato de ter sido presa logo na sequência e seus filhos enviados para o Juiz de Órfãos, todos 

sem direito ao soldo. Em última instancia, estavam os três desterritorializados, 

impossibilitados de retornarem ao país de origem, sem fonte de renda e submetidos ao 

trabalho compulsório. 

As situações que apresentamos aqui, seja no que se refere às interpretações do 

estatuto legal dos escravizados e africanos livres, seja nas condições dos italianos sob 

contratos envolvidos no contexto da construção da ferrovia baiana, bem como a situação da 

imigrante portuguesa e seus filhos, nos permite uma reflexão mais ampla da experiência 

dessas diversas categorias de trabalhadores no Brasil oitocentista. Quando lidos em conjunto 

com o caso da Fábrica de Ipanema, esse panorama de tantas complexidades que atravessam 

o mundo do trabalho se evidencia ainda mais, apresentando um universo que não é 

dicotômico: de um lado trabalhadores escravizados, de outro, trabalhadores livres. A 

reflexão que aqui propomos é justamente na perspectiva de entender que, evidentemente, há 

diferenças sensíveis entre todas essas categorias, no entanto, os limites entre escravidão e 

liberdade são muito tênues. 

 

 

1.5 Do ambiente fabril: escravizados, africanos livres, assalariados 

São poucas as evidências que discriminam as funções exercidas por negros 

escravizados ou por africanos livres. Geralmente, ambos aparecem na documentação em 

listas nominativas onde consta apenas a informação de idade e a situação em que se 

encontravam, isto é, se estavam enfermos, fugidos, na prisão etc. Até porque, ainda que 

possuíssem um ofício, essas trabalhadoras e esses trabalhadores eram constantemente 

realocados conforme as demandas e também enquanto estratégia administrativa para a 

desarticulação desses sujeitos como categoria específica, que representava uma ameaça às 

 
http://legis.senado.leg.br/norma/541072/publicacao/15632760>. Acesso em 26 fev. 2010. 
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autoridades. A partir de uma relação de 1825, foi possível sintetizar as funções exercidas 

pelos escravos naquele ano: 

 

 

Tabela 1: Relação de escravos empregados na Fábrica – 5 de março de 1825 

 

Fonte: APESP – CO5213, Folder 11 

 

 

Naquele momento, havia 76 negros escravizados vinculados à fábrica, dos quais, dois 

estavam hospitalizados, seis estavam fugidos e cinco eram menores. A discriminação por 

gênero foi possível por meio dos nomes constantes na relação. A partir do que foi indicado, 

verifica-se um percentual de 79% de homens e 21% de mulheres; no caso destas, 

praticamente a metade delas trabalhava quebrando pedras. 

Há uma ampla historiografia apoiada no pressuposto de que os africanos 

provenientes do tráfico eram empregados restritamente nos trabalhos braçais, escoados à 

lavoura e aos engenhos. À primeira vista, a tabela apresentada abre margens para que esse 

pressuposto se aplique também ao caso de Ipanema e que a leitura seja de que, na Fábrica, 

os negros escravizados também estavam empregados basicamente em funções tidas como 

mais “grosseiras” ou em trabalhos não relacionados diretamente com a fundição do ferro. 

No entanto, há evidências que indicam o contrário, sobretudo ofícios trocados entre a 
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administração da Fábrica e o governo provincial, no trânsito de trabalhadores para servir nos 

serviços públicos. 

Em 13 de janeiro de 1823, o diretor Rufino José Felizardo e Costa escreveu ao 

governo provisório de São Paulo informando a fuga do escravo Domingos Ramos. Costa diz 

se tratar do único “oficial de ferreiro” que havia na fábrica e, tendo sido visto dirigindo-se 

para a cidade, solicitou que se remetesse uma circular aos capitães mores e militares das 

vilas do norte da província para que tomassem as medidas necessárias à prisão do dito 

escravo109. Certamente, a preocupação do diretor não era punir o delito, mas trazer de volta 

à siderúrgica o único oficial ferreiro que possuía. 

Outros documentos chamam a atenção. O primeiro é datado de 5 de outubro de 1827, 

enviado por José Martins da Costa Passos110 ao vice-Presidente da Província, Luiz Antônio 

Neves de Carvalho. Trata-se de um ofício em que enfatizou a falta de recursos disponíveis 

para os trabalhos na fábrica e informou que, ao perceber “o entusiasmo dos escravos que 

espontaneamente se dirigiam aos trabalhos da fundição”, permitiu que ali continuassem, 

desde que seguissem “o sistema antigo, debaixo da inspeção do fundidor” e desde que 

conservassem “a necessária disciplina”. Assim, lhes daria “liberdade para laborarem sem 

coação no andamento das operações metalúrgicas". Disse ainda que esta deliberação 

produziu agradáveis efeitos111. 

Os outros dois ofícios relatam o encaminhamento de tal deliberação, também foram 

escritos por Costa Passos e endereçados ao Vice-Presidente da Província. Em 16 de outubro 

de 1827, o emissor informou que o forno alto se encontrava em regular atividade, produzindo 

ferro de fonte preta, e que isso se devia “à energia dos escravos da Fábrica que são dignos 

da consideração da V. Exa. e da gratidão do administrador”. Disse ainda que, “com prudência 

e vigilância”, vinha trabalhando de forma a conservar “a indispensável harmonia entre os 

ditos escravos e o Mestre Hultgren”. Hultgren era um mestre fundidor sueco da Fábrica de 

Ferro de Ipanema e fica claro que ele e os negros escravizados trabalhavam em conjunto na 

fundição. Havia, inclusive, alguma participação de Costa Passos, funcionário que ocupava 

 
109 Ofício de 13 de janeiro de 1823, de Rufino José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, para Governo da Província 

de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 06. 
110 Costa Passos ocupou várias funções de confiança na fábrica. Por exemplo, em 1815 aparece como guarda dos 

armazéns; em 1826 como guarda livros pagador e, em 1833, como administrador interino. Neste documento, 

especificamente, não consta sua função, mas tudo indica que se mantinha enquanto guarda livros; porém, já 

assumia outras funções administrativas.  
111 Ofício de 05 de outubro de 1827, de José Martins da Costa Passos, para Luiz António Neves de Carvalho, 

Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 17. 
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um dos cargos de confiança da fábrica, no sentido de pacificar as relações entre eles, 

sobretudo na perspectiva de manter os escravos nessa função112. 

O terceiro documento foi enviado dez dias depois, em 26 de outubro de 1827. O 

mesmo Costa Passos acusa recebimento da portaria que orienta a iniciar as obras de reparo 

de um dos fornos. Dentre outras coisas, volta a relatar o êxito de se ter atribuído aos escravos 

os trabalhos de fundição: "Venceram-se todos os obstáculos e desapareceu a inação do dito 

Mestre com a feliz providência e resolução, que abracei, encarregando aos escravos da 

Fábrica os trabalhos da fundição"113. Neste caso, além de reafirmar o assertivo emprego dos 

negros escravizados na fundição do ferro, também atribui a eles a mudança de postura do 

mestre fundidor que, ao que indica, encontrava-se inerte. 

No que se refere a composição do perfil de trabalhadores da Fábrica naquele 

momento, uma relação de 25 de janeiro de 1827, assinada pelo administrador da Fábrica, 

Antônio Xavier Ferreira, permite o seguinte mapeamento: 

 

 

Tabela 2 | Gráfico 1: Relação de trabalhadores ativos na FFSJI  

em 23 de janeiro de 1827 

 

 

 

Fonte: APESP – CO5213, Folder 12 

 

 

 
112 Ofício de 16 de outubro de 1827, de José Martins da Costa Passos, para Luiz António Neves de Carvalho, 

Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 17. 
113 Ofício de 26 de outubro de 1827, de José Martins da Costa Passos, para Luiz António Neves de Carvalho, 

Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 17. 
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Quase 80% dos trabalhadores em Ipanema eram negros escravizados. Havia alguma 

expressividade entre os brasileiros e alemães, enquanto apenas dois eram suecos – 

provavelmente dos que restaram da primeira leva de trabalhadores vindos da Escandinávia, 

sendo um deles o mestre fundidor – e dois eram portugueses – dos quais um era o capelão. 

Cabe mencionar que no início da gestão de Rufino José Felizardo e Costa, que sucedeu a 

diretoria de Varnhagen, uma das medidas tomadas foi selecionar os alemães e suecos a serem 

demitidos e os que permaneceriam na Fábrica, conforme tratado em correspondência com o 

Governo Provisório da Província de São Paulo em 17 de novembro de 1823114. Apenas os 

alemães foram categorizados por gênero: dentre os seis, três eram mulheres. 

Não sabemos as funções desempenhadas por elas, mas é possível inferir que havia 

algum destaque naquilo que exerciam dado que, conforme demonstramos, não eram as 

únicas a comporem o quadro de trabalhadores da siderúrgica, mas são as únicas a serem 

diferenciadas por gênero no documento. Por outro lado, há também a especificidade da 

origem. Não era comum que migrassem mulheres livres enquanto trabalhadoras da fábrica, 

elas passaram a chegar a partir da década de 1820 mas, ao que a documentação indica, 

sempre acompanhadas de seus maridos e, ainda assim, em número muito inferior aos 

homens. Inclusive, são muitos os documentos em que os próprios assalariados europeus 

cobram o pagamento que lhes era prometido para acudir a família, que deixavam em seus 

locais de origem até que se cumprisse o contrato. Por outro lado, não era interesse de Portugal 

estimular a vinda de mulheres e crianças, primeiro por se privilegiar a força de trabalho 

branca masculina, segundo, pelos custos elevados da travessia. 

A tabela apresentada foi formulada a partir de uma síntese dos trabalhadores ativos 

da fábrica. No entanto, o mesmo documento de referência apresenta uma relação mais ampla, 

em que demonstra o total de residentes da “Fazenda da Fábrica”, sem mencionar quem são 

essas pessoas, assim discriminadas:  

 

 

 

 

 

 

 
114 Ofício de 17 de novembro de 1827, de Rufino José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, para o Governo 

Provisório da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 08. 
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Tabela 3: Relação das pessoas que residiam na FFSJI em 1827 

 

Fonte: APESP – CO5213, Folder 12 

 

 

O quadro deixa evidente o número expressivo de famílias, de todas as categorias, 

residentes na área pertencente à fábrica naquele momento, dado que, do total de 

trabalhadores, há uma proporção de 38% de pessoas ativas para 62% de pessoas que 

estabeleceram moradia no que se denominava “Fazenda da Fábrica”. Um caminho 

interessante, para pesquisas futuras, seria verificar a presença e a manutenção de famílias de 

categorias distintas de trabalhadores, ao longo da existência da fábrica, em especial a partir 

dos marcos legais, procurando evidenciar as alterações no perfil das e dos trabalhadores no 

decorrer do tempo. 

Em especial nas duas primeiras diretorias, entre 1810 e 1821, os europeus 

assalariados chegavam sob contratos firmados com período de permanência mínimo 

previamente estabelecido. Vimos que as queixas e reinvindicações por parte desta categoria 

eram comuns, do mesmo modo que eram frequentes os atrasos no repasse dos soldos, o que 

implicava na impossibilidade de enviar auxílio às famílias distantes. Esse formato 

migratório, no qual apenas os homens se deslocavam, alterou-se depois de 1821, sobretudo 

se considerarmos a grande quantidade de brancos livres vivendo no estabelecimento e que 

não foram contabilizadas como trabalhadores ativos. Tendo isso em vista, outra questão 

importante seria analisar em que medida há a manutenção de famílias escravas a partir de 

1831, quando da primeira lei de proibição do tráfico de escravos para o Brasil, e depois de 

1850, com a Lei Eusébio de Queirós115. Por ora, deixaremos a pergunta suspensa para os 

próximos a se aventurarem no tema. 

 
115 BRASIL. Lei nº 581, de 04 de setembro de 1850. In: ______. Collecção das Leis do Império do Brazil de 1850. 

Rio de Janeiro: Typographia Nacional, s/d, p. 267. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao4.html>. Acesso em 27 set. 2019. 
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Chama a atenção também a diferenciação entre “pretos escravos” e “pardos 

escravos”, apontando para categorias distintas de trabalhadores, ainda que pertencentes a um 

mesmo estatuto legal: ambos na condição de escravos. De acordo com Silvia Lara: 

 
as designações de negro, cabra, pardo e até mesmo a de crioulo, embora não digam 

nada a respeito da condição social das pessoas assim nomeadas, mas sim de sua 

origem ou cor da pele, indicam a existência de outros níveis de diferenciação social 

que, para aqueles homens e mulheres coloniais, não eram subsumidos pelas 

distinções entre livres, forros e escravos116. 

 

Esse tipo de diferenciação entre pardos e pretos, que consta na tabela, seguramente 

indica algum nível de distinção social. Na documentação de Ipanema, no entanto, não foi 

possível verificar como essa diferenciação se expressava no cotidiano, inclusive porque os 

documentos oficiais majoritariamente se referem aos negros como “pretos”, “escravos” ou 

“africanos livres”, sendo poucos aqueles que classificam em “pardos”. 

Verificamos, ainda, o emprego de mestres fundidores prussianos nos trabalhos da 

siderúrgica junto aos escravos. Em janeiro de 1822, o diretor da fábrica relata que o trabalho 

dos prussianos não oferecia bons resultados, visto que não apresentavam aumento da 

produção de ferro e nem diminuição do consumo de carvão, além de empregarem muitos 

escravos e não os ensinarem a poupar carvão no processo produtivo117. Como não há registro 

de prussianos na tabela de 1827, apresentada anteriormente, provavelmente eles já haviam 

sido demitidos naquele momento ou evadiram-se, como era frequente entre os alemães em 

função das más condições de trabalho e da falta de pagamento de soldos. 

A composição do contingente de trabalhadores na fábrica respondia a políticas 

internas, que se alteravam a depender da gestão e de suas estratégias de produção, bem como 

às conjunturas externas, no que se refere ao contexto político, econômico e social. Ao 

avançarmos um pouco no tempo notamos que, em quinze anos, o quadro de alemães no 

estabelecimento cresceu exponencialmente. Mapeamos as funções em que os alemães 

contratados foram distribuídos118: 

 

 

 
116 LARA, Silvia Hunold. Campos da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 350. 
117 Ofício de 10 de janeiro de 1822, enviada por Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, ao governo provisório da 

Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0247, Folder 35. 
118 "Relação dos artistas Alemães que vieram da Europa engajados para o serviço da Imperial Fábrica de Ferro 

de São João de Ipanema", de 7 de outubro de 1842, de Antônio Martins da Costa, escrivão da FFSJI. APESP – 

Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 12. 
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Tabela 4: Relação de 1842 dos alemães que foram empregados na FFSJI 

 
Fonte: APESP – CO5215, Folder 12 

 

 

O documento de 1842, no entanto, não se refere a todos os alemães que permaneciam 

na siderúrgica, mas aos que ali chegaram a partir de determinado período, como o título 

antecipa. Tudo indica tratar-se de uma relação que compreende o período posterior a 1835, 

por meio dos contratos firmados com o Major João Blöem, que assumiu a diretoria da FFSJI 

em janeiro daquele ano. Se essa interpretação estiver correta, dos 51 alemães que estiveram 

engajados nos trabalhos da siderúrgica entre os anos de 1835 e 1842, em outubro de 1842 

restaram apenas 23. Em relação aos demais, 3 haviam falecido, 6 foram despedidos e 19 

evadiram-se. O número de evasões é expressivo, correspondendo a 37% do total, o que 

reforça as queixas que encontramos desses trabalhadores, em relação as condições de 

trabalho. Não há outro fator que justifique um percentual tão alto de assalariados que 

deixaram a fábrica em tão pouco tempo, sobretudo se considerarmos que isso implicava em 

quebra de contrato.  

Dentre outras medidas, em 1838 o diretor trouxe ao país 227 novos trabalhadores 

assalariados, dos quais, 56 dirigiram-se para Ipanema, contratados em meio às viagens de 

Blöem pela Europa e visitas a dezenas de siderúrgicas para pesquisar acerca da metalurgia e 

as novidades no campo europeu. 
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A produção historiográfica acerca de Ipanema tende a protagonizar o seu período 

inicial, entre as diretorias de Hedberg e Varnhagen (1810 a 1821). Há também especial 

atenção pelo período que compreende a gestão de João Blöem (1835 a 1842) que, de forma 

geral, é tida como uma das mais assertivas administrações do estabelecimento, embora não 

se trate de ponto pacífico entre os historiadores. Danieli Neto e Pereira dos Santos, por 

exemplo, divergem quanto a isso. Ao mencionar a diretoria de Blöem, o primeiro se restringe 

a considerá-la a partir deste episódio enquanto uma estratégia fracassada do diretor. Segundo 

Danieli Neto, em 1838, na compra de máquinas e na contratação de mão de obra, 227 

alemães foram contratados e deixaram a fábrica logo no ano seguinte119.  

Tal menção, de certa forma, induz a concluir que se tratou de mais um dos períodos 

de declínio do estabelecimento. Há de se considerar, todavia, que nem todos os alemães 

trazidos ao Brasil foram efetivamente enviados para Ipanema, mas possivelmente engajados 

em obras públicas ou nos estabelecimentos do Governo Imperial, como é possível inferir a 

partir das listas de trabalhadores da siderúrgica. Já Pereira dos Santos discorre um pouco 

mais e nos apresenta essa gestão como um período de relativa prosperidade. De toda forma, 

ambos os trabalhos são bastante elucidativos em relação ao funcionamento do 

estabelecimento e indispensáveis aos estudos sobre Ipanema. 

O início da década de 1830 foi um período de grande instabilidade para a Fábrica de 

Ferro de Ipanema. Com a abdicação de Pedro I, a fábrica foi incorporada ao Estado, sob 

responsabilidade da Repartição dos Negócios da Guerra, passando a responder 

exclusivamente ao governo imperial e sem a presença dos acionistas, que seriam 

indenizados. Conforme já mencionado, em 1831 houve também a primeira proibição do 

tráfico de escravos para o Brasil, que incidiu diretamente na composição da força de trabalho 

em Ipanema ou, pelo menos, na forma como passaram a ser registrados os africanos desde 

então. 

Nos anos de 1831 e 1833, José Martins da Costa Passos assumiu interinamente 

diretoria, em meio a um período de rearranjos nas conjunturas externas e internas. Seguiu-

se a ele o coronel João Florêncio Pereira que, por motivos de saúde, permaneceu à frente da 

FFSJI por apenas dois anos, sendo substituído por João Blöem, que dirigiu o estabelecimento 

entre 1835 e 1842120. Por meio da relação redigida por Martins da Costa, é possível conferir 

 
119 DANIELLI NETO, Mario. Op. Cit., p. 98 e SANTOS, Nilton Pereira. Op. Cit., pp. 35-52.  
120 SANTOS, Nilton Pereira. Op. Cit., pp. 43-44. 
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a permanência ou não destes alemães na fábrica até 1842, quando do final da gestão de 

Blöem. Com isso, chegamos aos seguintes dados: 

    

 

Gráfico 2: Alemães que foram para a FFSJI – Situação em 1842 

 

 

 

Fonte: APESP – CO5215, Folder 12 

 

 

 Durante o curto período de sete anos, apenas 45% dos alemães que entraram na 

fábrica nela ainda permaneciam. Destes, 37% a havia abandonado, o que reafirma as más 

condições de trabalho, mesmo enquanto trabalhadores sob contrato. Não obstante, a maior 

autonomia dessa categoria se verifica nos termos utilizados na documentação: se os africanos 

livres seguiam classificados como “fugidos”, os homens brancos livres eram registrados 

como “evadidos”; os brancos livres “trabalhavam na”, os africanos livres “pertenciam a”. A 

distinção social advinda da existência da escravidão marcava o vocabulário cotidiano e do 

mundo do trabalho no jovem Império recém independente. 

 Dentre os registros do escrivão Antônio Martins da Costa, há outras duas relações 

redigidas em outubro de 1842, referentes aos africanos livres e aos escravos pertencentes a 

Fábrica de Ferro de Ipanema desde 1835. Infelizmente, nelas não consta a distribuição por 

funções, como se fez para o caso dos alemães, mas é possível um comparativo no que se 

refere a permanência na siderúrgica. 
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Tabela 5 | Gráfico 3: Africanos libertos pertencentes a FFSJI desde 1835 

 

 

 

Fonte: APESP – CO5215, Folder 12 

 

 

Os dados do gráfico acima datam de 7 de outubro de 1842 e se referem a todos os 

africanos que entraram na fábrica, na condição de livre e/ou libertos, de 1835 em diante, ou 

seja, durante a gestão do Major João Blöem. Jaime Rodrigues apresenta estatísticas dos 

africanos livres trabalhadores na Fábrica de Ipanema, concentrando-se nas décadas de 1830 

e 1840. Buscando compreender o estatuto legal destes homens e mulheres, o autor 

apresentou dados em que se verifica, durante a diretoria de Blöem, uma significativa 

diminuição de escravos, ao passo em que se aumentava o número de africanos livres e presos 

sob sentença121. 

É expressivo também o número de falecimentos: em menos sete anos, 35% deles 

vieram a óbito. Os casos são diversos e igualmente revelam as condições de trabalho e de 

vida em que se encontravam. Dentre os 51 registrados, morreu-se de obstrução no fígado, de 

ferida nos pés, de diarreia, durante o parto, afogado no rio ao banhar-se, atingido por madeira 

caída na mata e grande parte deles de “marasmo”, que provavelmente se tratava de 

enfermidades vinculadas a desnutrição, entre outras doenças e acidentes122. Trataremos 

adiante a respeito da situação de saúde dos trabalhadores. 

 
121 RODRIGUES, Jaime. No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: 

Alameda, 2016, pp. 185-194. 
122 Lúcia Helena Silva e Mariana Ribeiro informam as principais doenças que acometiam os Africanos livres entre 

1840 e 1870 na Fábrica de Ipanema, contribuindo para a compreensão das práticas de saúde no estabelecimento 

e da sociedade escravista do período. Ver: SILVA, Lúcia Helena Oliveira; RIBEIRO, Mariana Alice P. S. Saúde, 

doenças e óbitos dos Africanos livres na Fábrica de Ferro Ipanema, Sorocaba-SP (1840-1870). Goiânia, GO: 

OPSIS, UFG, 17(1), 2017, 52-67 
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Dentre os três casos específicos indicados na tabela, um deles menciona que um 

africano estava sob poder do Major Blöem, outro cedido à Santa Casa de Misericórdia de 

Santos por determinação imperial e o terceiro estava doente no Rio de Janeiro. Este último 

provavelmente havia sido remetido a algum outro estabelecimento do Estado e encontrava-

se sem condições de retornar, em decorrência de sua enfermidade. 

As relações de trabalhadores que aqui apresentamos, de 1842, inserem-se na 

transição entre a diretoria de Blöem e seu sucessor. A indicação de que havia um africano 

em poder dele é particularmente relevante. Essa questão foi mencionada em ofício de 24 de 

outubro de 1842, de Antônio Ribeiro Escobar, que naquele momento respondia 

interinamente pela fábrica, ao Presidente da Província de São Paulo, José Carlos Pereira de 

Almeida Torres. O documento informa que o ex-diretor Blöem havia seguido para a cidade 

levando dois africanos, Jorge e Matildes. O primeiro lhe foi concedido para seu serviço 

particular, por meio de portaria do ex-presidente Souza Queirós, em 11 de agosto de 1835, 

até que fosse decidido o destino do mesmo em função da Lei de 7 de novembro de 1831. Já 

o segundo, Blöem alega ter lhe sido concedido por uma portaria do governo que, no entanto, 

não foi encontrada. O diretor interino dizia, ainda, que não existia na fábrica nenhum livro 

de registro da correspondência oficial entre a diretoria e o governo, sendo que esse registro 

existia em minutas em poder de Blöem, que saiu da fábrica levando os registros consigo, 

causando problemas para o diretor que o substituiria123. 

Há, aí, várias situações a serem destacadas. Primeiro, a cessão de africanos para um 

particular vinculado à Fazenda de Ipanema por meio de um cargo de gestão. Segundo, não 

há justificativas para o tal “desvio” e não se sabe por qual tipo de negociação Jorge fora 

cedido ao Major, se por empréstimo, aluguel, pagamento ou recompensa, mas certamente o 

africano havia aportado a partir do tráfico ilegal, dado ter sido entregue aos serviços 

particulares de Blöem em 1835 e assim permaneceria até que se resolvesse o destino do dito 

africano, em função da Lei de 1831. 

Por fim, no caso de Matildes, o documento dá margem para que consideremos uma 

possível tentativa de apropriação dela pelo Major, dado que a levara embora. Alegava que a 

africana também lhe fora cedida mas, segundo o diretor interino, não havia qualquer 

documento que comprovasse a alegação. Como se tratava de uma mulher, poderia ter sido 

 
123 Ofício de 24 de outubro de 1842, de António Ribeiro Escobar, diretor interino da FFSJI, para José Carlos 

Pereira de Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO5215, Folder 10. 
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levada para trabalhar como doméstica na casa dele. Sabidamente, uma outra função 

comumente destinada às mulheres negras era como ganhadeiras, isso se verifica tanto entre 

escravizadas quanto libertas124. No entanto, no caso de Matildes esse destino era menos 

provável dado que, se fora de fato levada sem anuência das autoridades locais, certamente 

não seria posta em uma tarefa que lhe expusesse publicamente. 

Na altura, era comum que se solicitassem objetos pertencentes à fábrica, para serem 

remetidos a outras instituições ou estabelecimentos vinculados ao governo imperial, e 

geralmente esses trâmites eram acordados com a presidência da província.  Da mesma forma, 

a circulação de trabalhadores, em especial africanos livres, escravizados e sentenciados, 

também se tornou uma prática comum no Império, como mencionamos anteriormente, mas 

ambos os casos aqui revelam outro caráter. 

 Embora já ocorresse antes, a prática do aluguel de escravos no Brasil ganhou 

impulso no início do século XIX, com a intensificação do tráfico negreiro, a expansão dos 

núcleos urbanos e o surgimento da imprensa no Brasil, tornando-se um negócio bastante 

lucrativo. Geralmente estes escravos possuíam algum ofício. Proliferaram-se os anúncios de 

jornais e também as casas especializadas na prática locatária125. No caso de Ipanema, por se 

tratar de um dos estabelecimentos do Império, a prática de empréstimos de africanos a outros 

empreendimentos públicos era comum, bem como o emprego desses trabalhadores em 

serviços particulares. 

Essa situação por vezes era motivo de queixas, tanto de trabalhadores que 

coordenavam os trabalhos de algum setor, como dos administradores da fábrica, pois nem 

sempre podiam contar com o seu efetivo de trabalhadores. Exemplo disso se verifica em um 

requerimento de 04 de janeiro de 1833, que não menciona o remetente e o destinatário, mas 

que provavelmente partia da diretoria da FFSJI para o Presidente da Província de São Paulo. 

O documento informava que João Leish, mestre de máquinas, dizia não estar em condições 

de continuar seus trabalhos visto que faltavam materiais e escravos, pois estes estavam 

sempre empregados em serviços particulares. Nesse sentido, se o governo não tomasse 

providências urgentes, previa-se uma crise irremediável para a fábrica. Leish se queixava, 

 
124 A respeito das ganhadeiras, ver: SOARES, Cecília Moreira. As ganhadeiras: mulher e resistência negra em 

Salvador no século XIX. Salvador (BA): Afro-Ásia, n. 17, pp. 57-71, 1996. Vale conferir também: ALGRANTI, 

Leila Mezan. O feitor ausente. Rio de Janeiro: Vozes, 1988, p. 49 e GORENDER, Jacob Gorender. O escravismo 

colonial. São Paulo: Ática, 1978, p. 462. 
125 Sobre a representação dos negros nos jornais paulistanos, ver: SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retratos e branco 

e negro. São Paulo: Cia das Letras, 1987. 
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ainda, sobre suas dívidas pessoais, que se somavam por falta de pagamentos, levando “uma 

vida mais que pobre”126. 

O gráfico a seguir foi formulado a partir da “Relação dos Escravos pertencentes a 

Imperial Fábrica de Ferro de São João de Ipanema que existiam em 10 de Janeiro de 1835", 

datado de 7 de outubro de 1842 e assinado pelo escrivão da FFSJI127:  

 

 

Tabela 6 | Gráfico 4: Escravos pertencentes a FFSJI desde 1835 

 

 

 

Fonte: APESP – CO5215, Folder 12 

 

 

A partir dessa relação verifica-se que, em outubro de 1842, havia 131 escravos na 

siderúrgica, dos quais 20 eram menores de idade, sendo que 14 deles nasceram depois de 

1835, ou seja, tinham menos de sete anos quando da listagem128. O número de óbitos mais 

uma vez chama a atenção, mas as causas não foram registradas. Sabemos apenas que, entre 

os 28 falecidos, um deles era menor e outro morreu com uma facada de outro escravo, 

Manoel da Silva. Dentre os casos de fuga, um estava preso na cadeia de São Paulo e dois 

foram encontrados mortos. Um dos cadáveres achava-se nas margens do Rio Ipanema e o 

outro "no morro ao pé da pedra branca". 

 
126 Requerimento de 04 de janeiro de 1833, de [António Xavier Ferreira], para Governo da Província de São Paulo. 

APESP: Fábrica de Ferro de Ipanema – CO5213, Folder 14.    
127 Relação dos escravos pertencentes a FFSJI desde 1835, de Antonio Martins da Costa Passos, escrivão da FFSJI. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 12. 
128 Na FFSJI era considerado “menor” até os 10 anos de idade, o que é possível saber ao comparar diversas 

listagens da FFSJI em que se registra as idades dos africanos livres e escravizados e como são designados. A 

maioridade penal foi instaurada no Brasil pelo primeiro Código Criminal do Império (1830) e era alcançada aos 

14 anos, conforme o Art. 10, não obstante, na FFSJI Ipanema, seguiu-se valendo a prerrogativa de 10 anos.  
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Além das constantes queixas dos assalariados diante da situação em que se 

encontravam na fábrica, inclusive chegando a comparar-se aos escravos, há inúmeras formas 

de se verificar as diferenças entre as categorias no que se refere às condições de trabalho e 

de vida. Salta-nos aos olhos, por exemplo, a diferença no índice de mortalidade entre as 

distintas categorias. Entre 1835 e 1842, verifica-se um índice de 35% de mortes entre os 

africanos livres e 16% entre os negros escravizados, ao passo em que entre os alemães o 

índice é de 7% no mesmo período. Ainda que se trate de grupos também distintos em número 

de indivíduos, o parâmetro comparativo é pertinente dado que se trata de uma amostragem 

medida proporcionalmente. As causas das mortes é outro indicativo importante. 

Por fim, uma última questão – e talvez a mais importante deste capítulo – é atentar 

para o que acontece em relação ao registro dos escravos e africanos livres da Fábrica de 

Ipanema com a saída do Major João Blöem. De acordo com Jaime Rodrigues, em 1837 havia 

121 escravos e 48 africanos livres empregados no estabelecimento, verificando-se, quatro 

anos depois, uma significativa diminuição de escravos, ao passo em que se aumentava 

exponencialmente o número de africanos livres129. Já por meio da relação apresentada 

anteriormente, em 1842 o número de escravos registrados voltou a ser maior que o de 

africanos livres, conforme demonstrado abaixo130: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 RODRIGUES, 2016. 
130 Para que fique claro, os dados da coluna A e B da tabela são informados pelo trabalho de Rodrigues e referem-

se aos anos de 1837 e 1841, respectivamente. Já os da coluna C, partem do levantamento que aqui apresento e 

referem-se ao ano de 1842. 
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Tabela 7 | Gráfico 5: Escravos e africanos livres na FFSJI 

 

 

Fonte: RODRIGUES, 2016 e APESP – CO5215, Folder 12 

 

 

Atentaremos aos anos de 1841 e 1842 mas, antes que entremos propriamente no cerne 

do problema, é necessário qualificar esses dados. Ainda que se trate de anos conseguintes, 

respondem a contextos diferentes, sem essa clareza, não é possível compreender números 

tão dissonantes. A quantidade de escravos e africanos livres registrados em 1841 é informada 

por meio de um documento intitulado "Mapa dos Empregados, Artistas, Escravos, Africanos 

e Presos que Existem na Fábrica de Ferro de S. João do Ipanema", de 9 de agosto de 1841, 

anterior a saída de João Blöem e, provavelmente, com a ciência dele. Já os números que se 

registra acerca destes trabalhadores no ano seguinte, precisamente em 7 de outubro de 1842, 

foram redigidos pelo escrivão Antônio Martins da Costa, posterior à saída de Blöem da 

gestão. Trata-se de dois registros distintos e que se situam em um período de transição dessa 

diretoria. Em ambos os casos, consideramos apenas os trabalhadores ativos da fábrica 

naquele momento e categorizados como maiores. 

O abrupto crescimento de africanos livres entre 1837 a 1841 acompanha a queda 

significativa no número de escravos empregados na siderúrgica e insere-se no contexto em 
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que a Lei de 1831 entrava em vigor, resguardadas as ponderações sobre ter sido ou não 

efetiva. Nesse sentido, emerge uma nova categoria de trabalhadores, no que se refere ao 

estatuto legal, que responde a uma tentativa de substituição de mão de obra sem, no entanto, 

desatrelar-se da lógica escravista naquele momento. O que chama a atenção, no entanto, é a 

inversão que se verifica nos registros de 1841 a 1842. O primeiro, anterior a saída de um 

diretor e, o segundo, imediatamente posterior a essa saída. Entre um documento e outro a 

distância é de apenas 14 meses e a pergunta é: o que explica essa inversão em um período 

tão curto de tempo? 

Quando do registro de outubro de 1842, Blöem já havia se retirado para a cidade e a 

fábrica estava sob diretoria interina desde abril daquele ano131. Ainda que alguns dos 

escravos fugidos possam tem sido encontrados nesse período, isso não parece razoável para 

justificar a diferença quase exata, em que há 23 escravos a mais e 24 africanos livres a menos 

entre o primeiro e o segundo registro. Até porque, também não há documentos acerca da 

chegada de um número tão expressivo de africanos livres em Ipanema neste curto espaço de 

tempo. 

 

 

Gráfico 6: Relação de escravos e africanos livres nos anos de 1837, 1841 e 1842 

 

 
 

 

Fonte: RODRIGUES, 2016 e APESP – CO5215, Folder 12 

 

 
131 Após a saída do Major João Blöem, a FFSJI ficou sob administração interina do Capitão-mor Antônio Ribeiro 

Escobar, que assumiu no dia 10 de abril de 1842. Ver: APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

10.  
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Outro ponto a se considerar é o número de óbitos de escravos e africanos livres que 

se registra no último documento. De acordo com os gráficos 3 e 4, verifica-se uma média de 

16% de falecimentos entre os escravos pertencentes à FFSJI desde 1835 e o dobro para o 

caso dos africanos livres, registrando-se 35% de óbitos neste contingente. Diante desse 

quadro, a explicação mais plausível é a de que o período de transição abriu margens para 

que se deturpasse os números relativos a esses grupos de trabalhadores, escravos e africanos 

livres. Trata-se de categorias distintas das quais, a primeira, é inegavelmente mais lucrativa 

à lógica escravista. 

Rodrigues chama a atenção para a ocorrência de fraudes em todo o país a partir da 

Lei de 1831 para contornar suas proibições. Uma das medidas era registrar como morto um 

africano livre quando, na verdade, era um escravo que falecera: 

 

Além do furto puro e simples, havia ainda outros tipos de fraude, como aquela em 

que muitos senhores matriculavam africanos livres no lugar de escravos seus que 

morriam, afirmando que os verdadeiros defuntos eram os africanos livres 

arrematados para prestarem serviços em suas propriedades. Com isso, eximiam-se 

do pagamento do salário destes e ainda compensavam o prejuízo causado pela 

morte de um escravo ao colocar em seu lugar outro africano, quiçá jovem e com 

muitos anos de trabalho pela frente, a julgar pela idade da maioria dos que foram 

introduzidos pelo tráfico ilegal pós-1831132. 

 

Na documentação consultada há alguns indícios dessa situação, como é o caso do 

africano livre Hemenegildo. Em 5 de janeiro de 1843, o diretor da fábrica comunicou a morte 

de Hemenegildo ao Presidente da Província, dizendo que ele esteve bastante doente no 

Hospital da Fábrica, mas que o mesmo constava haver morrido ainda no tempo do ex-diretor. 

Provavelmente Hemenegildo já havia sido registrado como falecido em uma das listagens 

anteriores dos africanos pertencentes a fábrica, embora permanecesse vivo, e isso só foi 

percebido na diretoria seguinte ao registro133. 

Temos indícios que fundamentam a inferência que arriscamos aqui: a Fábrica de 

Ferro de Ipanema é um singular exemplo em que o senhor de escravos burla a lei para 

contornar a substituição de mão de obra escrava por africanos livres mas, neste caso, o senhor 

é o próprio Estado. Quais mecanismos asseguram fraudes dessa grandeza é uma questão 

medular ao verificarmos esse tipo de situação em Ipanema, tendo em vista que se tratava de 

 
132 RODRIGUES, 2016, p.188. 
133 Ofício de 5 de janeiro de 1843, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
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uma instituição do governo. 

Enquanto estabelecimento do Estado, a FFSJI apresenta circunstâncias muito 

distintas em relação aos negros que pertenciam a particulares, como os donos de terras, 

impondo suas próprias dinâmicas e sobre as quais ainda buscamos conhecer. Uma dessas 

especificidades se verifica, por exemplo, na maior circulação e deslocamento territorial dos 

negros da fábrica, em função das demandas que se apresentavam nas obras públicas, bem 

como do sistema de aluguéis e de empréstimos, que era uma prática comum em Ipanema. 

A partir da década de 1830, a maior parte dos africanos empregados na siderúrgica 

chegavam provenientes de outros estabelecimentos do país e já na condição de livres. Como 

manter a clandestinidade na mudança do estatuto legal de tantos deles, uma vez que já 

haviam passado por outros espaços antes de serem enviados à Ipanema, posteriormente eram 

dados como mortos, mas depois voltavam a circular pelo território por meio de cessões? Há 

de se considerar, ainda, que por todas as partes o reconhecimento físico era a forma mais 

comum de se identificar escravos e africanos livres diante de qualquer adversidade e 

geralmente havia testemunhas para isso. Ou seja, como essas pessoas se deslocavam com 

frequência e em nichos específicos, não era tão difícil encontrar quem os reconhecesse e 

pudesse identificar a qual categoria pertenciam. Soma-se a esses fatores as articulações e 

estratégias entre os próprios sujeitos que se deparavam com o falseamento do estatuto de 

homem livre que antes detinham. Ainda que as condições sejam similares, sobretudo se 

considerarmos o fracasso na implementação da Lei de 1831, nenhum africano livre queria 

ser escravo. 

Nas fontes, silenciamento. Não há qualquer documento que indique uma apuração 

em relação ao caso de Hemenegildo e, tampouco, acerca da clara deturpação no registro de 

africanos livres e escravos verificada entre os anos de 1841 e 1842. Isso evidencia a 

naturalização de situações nas quais os abusos diante das brechas da lei se tornam práticas 

comuns, inclusive institucionalmente. Trata-se de questões ainda por serem respondidas e 

que só reafirmam as complexas teias que envolvem o mundo do trabalho, em especial ao se 

tratar de escravidão e liberdade. Chamamos a atenção para um caso que foge dos padrões 

“senhor e escravo”, comumente abordados na historiografia, e que apresenta importantes 

especificidades para a compreensão de uma dinâmica social, política e econômica mais 

ampla. Nessa perspectiva, cabe-nos questionar os limites na experiência da liberdade 

atravessando a trajetória desses sujeitos que, mesmo “livres”, permaneciam dentro das 

fronteiras da escravidão. 
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Mais tarde, em 1846, tanto o número de escravizados quanto de africanos livres, 

cresceu exponencialmente, em que registrou-se 166 escravizados e 240 livres. Não obstante, 

são descritos enquanto consignados. Não sabemos se trata-se de números gerais ou se 

referem-se exclusivamente àqueles que estavam no estabelecimento sob consignação. Neste 

segundo caso, significa que o número de ambas as categorias poderiam ser ainda maiores. 

 

 

Tabela 8: Relação de africanos livres e escravos consignados a FFSJI em 1846 

 

Fonte: APESP – CO5215, Folder 19 
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No montante total de escravos consignados trabalhando na Fábrica de Ferro de 

Ipanema, 33% eram mulheres, 42% homens e 21% crianças. O número de mulheres e 

crianças é expressivo, sobretudo se considerarmos que, dentre os adultos, 45% eram 

mulheres. Uma composição de gênero que não era comum na siderúrgica e que não ocorreu 

para o caso dos africanos livres consignados no mesmo período o que indica que, 

provavelmente, houve uma consignação grande de famílias escravas, que foram enviadas 

para o estabelecimento em 1846. 

Pouco tempo depois, em 1851, o número de africanos livres trabalhando na 

siderúrgica caiu exponencialmente, provavelmente havia encerrado o prazo de consignação 

daqueles de 1846, dos quais, não sabemos qual foi o tipo de acordo estabelecido e nem com 

quem. Esses trabalhadores desempenhavam diferentes funções e eram provenientes de 

diversas origens e etnias, o que nos provoca a indagarmos também sobre as dificuldades e 

estratégias de comunicação: 

 

 

Tabela 09: Funções dos africanos livres em 1851 

 
Fonte: APESP – CO5216, Folder 04  
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Tabela 10: Origens dos africanos livres da FFSJI em 1851 

 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 04  
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De acordo com a relação, em 1851, logo após a Lei Eusébio de Queirós, a quantidade 

de africanos livres trabalhando na fábrica permaneceu expressiva. No entanto, ao contrário 

do que se supunha, esse número era muito menor do que verificamos anterior à Lei de 1850, 

sendo 48 em 1837, 109 em 1841, 85 em 1842, 240 sob consignação em 1846 e 64 em 1851. 

Esse dado, por si só, norteado pelas problemáticas que discutimos aqui no que se refere ao 

registro de escravos e africanos livres, indica um caminho importante de pesquisa e que 

demanda maior aprofundamento para que se avance na compreensão do estatuto legal desses 

trabalhadores, bem como das tênues linhas entre escravidão e liberdade.  

 

 

1.6 Considerações gerais 

 São muitas as situações envolvendo trabalhadores de categorias distintas, entre 

assalariados, sentenciados, escravizados e africanos livres, encontradas ao nos debruçarmos 

sobre as centenas de documentos da Fábrica de Ferro de Ipanema. Neste primeiro momento, 

buscamos compreender quem eram e como foram registrados os trabalhadores da siderúrgica 

no período entre 1810 e 1851, considerando especialmente os africanos livres e escravizados. 

Este percurso nos trouxe dados interessantes no que se refere ao mundo do trabalho, seus 

agentes e tensionamentos. 

 Nos capítulos que se seguem, percorreremos todo o século XIX, na perspectiva de 

aprofundarmos a compreensão deste ambiente tão particular ao longo de sua existência. 

Respeitando os limites das fontes, é claro. A partir dos eixos “cotidiano” e “conflito”, 

atentaremos à convergência, em um mesmo espaço, dos distintos perfis de trabalhadores que 

por Ipanema passaram. Neste primeiro momento, trouxemos questões importantes para uma 

reflexão mais ampla não apenas sobre o caso específico da FFSJI mas, por meio dela, sobre 

as tantas nuances que perpassam a primeira metade do século XIX no Brasil, em um 

ambiente fabril e escravocrata.  

Para este e outros períodos da história da siderúrgica, interessa-nos compreender a 

relação dos trabalhadores com o espaço de trabalho, de moradia e com os outros 

trabalhadores, a fim de adentrarmos ao universo cotidiano. Em que medida as famílias se 

configuram ou se desarticulam entre as distintas categorias, qual a participação das mulheres 

e onde estão as crianças, são algumas das questões que norteiam este trabalho, embora não 

as únicas. Interessa-nos, especialmente, compreender a experiência do cotidiano 
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compartilhado entre grupos tão desiguais, sobretudo em relação ao estatuto legal. Onde e 

como viviam? Qual a situação de saúde dessas pessoas? Que tipo de instrução recebiam? 

Por fim, chama-nos a atenção os conflitos que emergem dessa situação tão atípica no Brasil 

do século XIX e que reafirma, enquanto sujeitos históricos articulados, a atuação dos tantos 

homens e mulheres que habitaram e trabalharam em Ipanema.    

Todos os dados e estatísticas apresentados partem de uma análise sistemática das 

fontes, que nos permite irmos além do que os documentos apresentam objetivamente. 

Emergem das fontes sinais de uma realidade muito mais complexa que só se conhece 

superficialmente, revelam-se nas entrelinhas, pelos rastros menos visíveis e menos óbvios, 

contribuindo para compreendermos com maior rigor a sociedade escravista do Brasil 

oitocentista e a organização dos sujeitos na construção da História – a deles própria e a que 

nos legaram.  
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CAPÍTULO 2 – COTIDIANO 
 

 Desde o início, tivemos por perspectiva contribuir com o entendimento das dinâmicas 

de trabalho e de vida dos distintos perfis de trabalhadores e trabalhadoras que por Ipanema 

passaram, entendendo este espaço enquanto lugar de tantos encontros, conflitos, 

contradições e complexidades. Ainda que a esfera do trabalho fosse central na organização 

social dessas pessoas, determinando a rotina, a divisão do tempo e as possibilidades efetivas 

da vida material, compreendê-las enquanto sujeitos implica considerar o multifacetado 

universo que os compunham, para além de sua força produtiva ou dos ofícios que ocupavam. 

 Nesse sentido, buscamos avançar também no entendimento do cotidiano, que 

envolve outras dimensões da vida para além do trabalho, inclusive por compreender que é 

no cotidiano que a história acontece e se transforma, que os sujeitos se compõem e as 

identidades se constroem, que os encontros acontecem e as contradições se evidenciam, que 

as palavras ganham sentido e os conceitos, conteúdos. Mas, por cotidiano, podemos entender 

muita coisa, tudo o que perpassa os dias e, em alguma medida, se torna habitual: o trabalho, 

a religião, a família, as práticas culturais etc. Ainda que todas essas esferas estejam 

umbilicalmente imbricadas – e aqui buscamos, inclusive, reafirmar isso –, uma escolha do 

que abordaríamos se fez necessária. 

 Nossa pretensão inicial era tratarmos a respeito dos núcleos familiares, até para 

entendermos se houve alterações na composição das famílias escravas, a partir dos marcos 

legais que versam sobre a proibição do tráfico transatlântico de negros escravizados. Não 

obstante, na medida em que a pesquisa avança, outras questões se apresentam, bem como os 

limites para lograr respostas para as perguntas iniciais. Até aqui, mais de 1600 documentos 

foram lidos e, dentre outras questões, nos chamou a atenção a recorrência com que os 

assuntos relacionados à saúde são pautados nas correspondências oficiais, revelando-se 

enquanto um dos eixos centrais para a compreensão da vida cotidiana dos trabalhadores e 

trabalhadoras de Ipanema. Por este motivo, será um dos temas que trataremos aqui. 

Além da saúde, moradia e educação compõem a tríade que destacamos para balizar 

o debate ado qual nos propusemos, no que se refere as dinâmicas e as condições de vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras, em suas distintas categorias. Ambos os temas aparecem com 

menor frequência na documentação oficial, sobretudo a respeito da educação, no entanto, 

entender minimamente como os espaços habitacionais estavam organizados, se fez 
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imprescindível para avaliarmos a situação de saúde dos trabalhadores. Mas não é só a isso 

que esse levantamento responde. Optamos por abordar o eixo da moradia também na 

perspectiva de compreendermos melhor a respeito da vida material dessas pessoas, das 

condições efetivas dos lugares onde chegavam e dormiam todos os dias e, provavelmente, 

espaço também onde comiam, dançavam, rezavam, cuidavam dos filhos e dos que adoeciam 

e não se dirigiam ao Hospital da Fábrica.    

Já em relação a educação dos trabalhadores, trata-se de um terreno no qual nos 

dedicamos a desbravar sem muitos subsídios para isso. Há poucas informações concretas na 

documentação oficial e são raros os documentos que versam sobre o tema, no entanto, 

buscamos reuni-los e lê-los em conjunto na perspectiva de responder como os estudos se 

encaixavam na agenda e na rotina dos jovens trabalhadores e trabalhadoras da siderúrgica, 

majoritariamente submetidos ao trabalho compulsório, bem como entender que tipo de 

instrução recebiam. 

 Assim, é a partir desses três eixos que este capítulo se organiza: moradia, saúde e 

educação. Os temas aqui discutidos estão longe do esgotamento, no entanto, contribuem 

substancialmente para uma compreensão mais ampla acerca de como se configurava o 

cotidiano compartilhado entre os variados perfis de trabalhadores que compunham a Fábrica 

de Ferro de Ipanema.  

 

 

2.1 Moradia e território 

 

Um dos elementos importantes para responder como vivem determinados sujeitos ou 

coletivos é a compreensão de onde vivem. A organização espacial, técnica e estrutural dos 

espaços edificados onde transitam, pernoitam, armazenam e se abrigam, diz muito sobre suas 

dinâmicas e condições de vida. Lamentavelmente, é ainda escassa a produção historiográfica 

acerca das habitações dos trabalhadores do século XIX, especialmente se considerarmos a 

moradia escrava e as casas dos assalariados fabris. Dentre outros fatores, como a recente 

aproximação dos historiadores com o campo da arquitetura, isso decorre também dos poucos 

remanescentes preservados. Isso porque, se parte deles foram edificados com materiais e 

técnicas frágeis e, portanto, não resistiram a ação do tempo, outra parte sequer foi 

considerada nas políticas de preservação patrimonial. 

Se comparado aos casarões dos barões do café ou as igrejas barrocas, por exemplo, 

são poucos os bens edificados dos sujeitos “comuns” que sobreviveram ao tempo e aos 
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projetos de reorganização espacial, sobretudo quando dos processos de urbanização que 

ganharam vultos no período republicano e que, não raro, implicaram em demolições 

massivas desses espaços para a afirmação da “modernidade” em detrimento da memória de 

um passado difícil. Isso diz respeito, sobremaneira, à história do trabalho e dos trabalhadores. 

Os pesquisadores dedicados a conhecer esses espaços tem buscado respostas também 

nos inventários, testamentos, relatórios, relatos de viajantes, gravuras, desenhos e 

fotografias, na perspectiva de recompor a história desses lugares e sujeitos, depositados em 

fragmentos nas mais diversas tipologias documentais. Benincasa, por exemplo, parte dos 

inventários para analisar a arquitetura rural paulista do século XIX, com foco nas fazendas 

cafeeiras. Ao tomar por objeto uma série de fazendas e suas edificações, visitando diversas 

delas, comenta que as casas dos trabalhadores livres pareciam muito simples e se 

diferenciavam pouco entre elas, mesmo quando comparando as casas dos feitores e dos 

administradores. Destaca também que, das senzalas, quase não sobraram remanescentes.  

 

Na maioria dos arrolamentos, as casas para trabalhadores livres – fossem feitores 

ou administradores – não apresentam nada que as destaque do conjunto, seja 

quanto ao seu formato, ou quanto ao seu aspecto construtivo. Deviam ser 

edificações simples, e talvez o único privilégio delas fosse a garantia de um certo 

isolamento familiar. Quanto às senzalas, raras são as que chegaram até os dias 

atuais, o que talvez se justifique pela técnica construtiva empregada: pelos 

inventários fica claro que a maioria delas tinha estrutura de madeira e vãos 

preenchidos com pau-a-pique, cobertas por telhas capa e canal ou palha, técnicas 

muito frágeis, que necessitam de manutenção constante. Poucas são aquelas que 

foram construídas em taipa de pilão, a julgar pelos arrolamentos dos inventários134. 

 

Há raras informações acerca da estrutura das moradias e demais edificações da 

Fábrica de Ferro São João do Ipanema. Não é possível, por exemplo, descrever de forma 

pormenorizada as transformações no decorrer do tempo. Não obstante, em alguma medida é 

exequível conhecer as condições estruturais, ainda que em perspectiva situacional. Outra 

constatação é que, ao longo de toda a existência da fábrica, nunca houve um período em que 

as moradias dos trabalhadores destinados a funções operacionais, assalariados ou não, se 

encontrassem em estado minimamente salubre, mesmo considerando a noção de 

“salubridade” a partir dos referenciais da época, como a presença de cobertura, janelas, 

chaminés e medidas de segurança contra inundações em períodos chuvosos. Não obstante, 

diferente das respostas encontradas por Benincasa para as fazendas do café no interior 

 
134 BENINCASA, Vladimir. Fazendas paulistas: arquitetura rural no ciclo cafeeiro. Tese (Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos (SP), 

467f, 2007, p. 72. 
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paulista em relação a moradia dos assalariados, na Fazenda de Ipanema verificamos uma 

situação em que, a depender do cargo que se ocupava, a estrutura, a dimensão e o ambiente 

interno da unidade habitacional, eram substancialmente diferentes.  

Tal constatação é possível ao analisarmos mais de 1600 documentos da coleção 

Fábrica de Ferro de Ipanema, custodiada pelo APESP, e que compõe o maior acervo 

arquivístico existente sobre a instituição. Aqui, chamamos de “trabalhadores destinados às 

funções operacionais” todos aqueles que não ocupavam cargos de chefia ou de confiança, 

como os administrativos (diretor, vice-diretor, escrivão, guarda-livros pagador etc.), o 

capelão e o médico-cirurgião. Dizemos “destinados à” por nos referirmos aqueles para os 

quais o exercício de trabalhos braçais era um destino comum, embora em diversas ocasiões 

tivessem exercido funções especializadas, como já demonstramos aqui. No que se refere aos 

vinculados a cargos de confiança, as condições materiais ofertadas a eles pela fábrica eram 

claramente diferenciadas em relação aos demais. 

Também entre os trabalhadores tidos como operacionais, há evidente diferenciação 

de moradia conforme a categoria que ocupavam, sobretudo no que se refere ao estatuto legal. 

Não é novidade na historiografia, por exemplo, que pessoas escravizadas majoritariamente 

viviam em ranchos ou senzalas, enquanto trabalhadores livres brancos, ainda que 

explorados, viviam em casas melhor edificadas, inclusive com materiais mais duráveis. 

A situação da moradia dos negros na Fábrica de Ipanema sempre foi bastante 

precária. Em dezembro de 1812, um ofício de António da Cunha Caldeira sugere a 

construção de uma capela e a coberta do rancho dos escravos, para que as taipas não caíssem 

com a chuva135. Em outubro do ano seguinte a preocupação com o período de chuvas 

reaparece nas correspondências da diretoria. O mesmo diretor alertou a presidência da 

província que aquele mês era próprio para plantações, mas que posteriormente vinham as 

chuvas que arruínam as casas de terra, deixando o caminho intransitável. Assim, naquele 

momento havia sessenta trabalhadores engajados nos trabalhos da estrada136. Isso, por si só, 

já demonstra que se tratava de uma situação já experienciada e, ao que tudo indica, 

corriqueira. 

No mesmo período, em novembro de 1812, verificamos que também a moradia dos 

trabalhadores suecos, que já haviam chegado em Ipanema, não estava concluída. O 

 
135 Ofício de 31 de dezembro de 1812, de António da Cunha Caldeira, [?], para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de 

Ipanema: CO245, Folder 21. 
136 Ofício de 21 de outubro de 1813, de António da Cunha Caldeira, para o bispo e governadores interinos da 

Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 21. 
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Tesoureiro Geral da Real Fábrica de Ferro, coronel António Francisco de Aguiar, enviou 

suas considerações ao governo acerca das carências da siderúrgica que envolviam, 

sobretudo, novas contratações e o encaminhamento do término da casa dos suecos137. No 

entanto, mais de um ano depois, em janeiro de 1814, outra correspondência mencionou 

novamente a necessidade do término da casa desses operários, desta vez, relatada pelo diretor 

sueco Carl Gustav Hedberg138. 

Mais tarde, em um inventário de setembro de 1842, assinado pelo diretor interino 

António Ribeiro Escobar, foi mencionado que uma das maiores construções no local era um 

antigo quartel construído em taipa. Lá residiam os “artistas alemães” com suas famílias. Essa 

casa continha 38 portas e 26 janelas, ao passo em que as outras construções do inventário 

são descritas com uma média de três a cinco janelas139. Assim, esses assalariados residiam 

em um espaço improvisado que se mantinha nas mesmas técnicas e materiais tais como fora 

erigido, ainda que se tratasse de um período no qual a maioria das casas da fábrica passavam 

a ser erguidas em madeira ou pedra e cal. 

Para fins comparativos, sabemos que a casa do feitor Desidério possuía quatro portas 

e duas janelas, enquanto a do cirurgião, onze portas e cinco janelas. Já a construção que 

servia como hospital, o único do empreendimento, tinha sete portas e seis janelas. Ou seja, 

a moradia do cirurgião era maior que o próprio hospital em que ele trabalhava e que recebia 

trabalhadores enfermos aos montes. 

Embora edificada vimos que, na prática, a casa destinada a esse profissional acabou 

se tornando apenas lugar de passagem, dado que nunca houve um médico-cirurgião residindo 

e atuando de forma exclusiva e cotidiana no estabelecimento. Isso porque não havia quem 

se dispusesse a residir no Morro de Araçoiaba, exponencialmente aquém em relação a 

estrutura que se dispunha na Vila de Sorocaba e Itu, pelo valor que o estabelecimento estava 

disposto a pagar. Adiante, trataremos a respeito do trânsito na enfermaria da fábrica. 

Não sabemos quantos eram os alemães que dividiam o espaço desse antigo quartel, 

mas é possível ter uma ideia. Em listagem redigida em outubro do mesmo ano, consta uma 

relação dos "Artistas Alemães que vieram da Europa engajados para o serviço da Imperial 

Fábrica de Ferro de São João de Ipanema". Dos 51 trabalhadores indicados no documento, 

 
137 Ofício de 25 de novembro de 1812, de Coronel António Francisco de Aguiar, Tesoureiro Geral da Real Fábrica 

de Ferro, para o Marquês e a Marquesa de Alegrete. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 17. 
138 Ofício de 30 de janeiro de 1814, de Carl Gustav Hedberg, diretor da FFSJI, para os “Senhores do Governo”. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 16. 
139 Inventário de 15 de setembro de 1842, de António Ribeiro Escobar, Diretor da FFSJI. APESP – Fábrica de 

Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 11. 
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naquele momento 23 eram ativos. Do restante, três haviam falecido, seis foram despedidos 

e os outros dezenove haviam se evadido140. 

Provavelmente esse quartel era parte do conjunto das primeiras edificações da FFSJI, 

mandadas construir pelo diretor sueco Carl Gustav Hedberg (1811-1814), parte delas foram 

reaproveitadas ao longo do tempo pelas diretorias subsequentes. Nesse caso, podemos 

concluir que eram esses os alemães que residiam no quartel que havia se tornado moradia 

coletiva, sendo 23 pessoas – algumas com suas famílias – compartilhando o mesmo espaço. 

No inventário de setembro de 1842 também foram descritas casas menores, feitas de 

pau-a-pique, mas no documento não se menciona quem vivia nelas. A casa do diretor parece 

ser a única assobradada, sendo dividia por um corredor e o número de portas e janelas é 

descrito para cada uma de suas partes141. Há, claramente, uma sensível diferença estrutural 

e material entre a casa do diretor e as demais, demarcando sua posição social e a enorme 

distância em relação às outras categorias no que se refere à salubridade, possibilidades e 

conforto material. 

No mês seguinte, outubro de 1842, o diretor interino escreveu ao Presidente da 

Província de São Paulo expondo o estado geral da fábrica. Ele discorreu sobre a 

subordinação dos africanos, a situação dos edifícios antigos, as obras novas finalizadas e em 

construção etc. No que se refere à senzala, a situação era precária, ela não estava concluída 

e se localizava exatamente sobre um antigo estábulo e depósito de carvão: 

 

A senzala, construída em parte sobre duas antigas casas de guardar carvão e 

cavalos, não serve ao fim ao que é destinada, porque além de não estar acabada, 

não oferece comodidade alguma aos desgraçados africanos e escravos que nelas 

são obrigados a dormir, visto que sendo feita no sobrado do edifício, não podem 

eles ter fogo, que ao menos os aqueça quando voltam molhados do serviço: esta 

falta se torna ainda mais sensível, quando é certo que estes desgraçados só têm a 

roupa do corpo, sem ter outra para mudar142. 

 

A descrição revela a situação extrema em que os africanos livres e escravizados 

viviam, sem qualquer proteção contra o frio, muitos sem a possibilidade de trocar de roupa 

depois de um dia de trabalho e sem a possibilidade sequer de levantarem fogueira para se 

aquecerem ou se secarem quando trabalhavam sob sol e chuva. 

 
140 Relação de 07 de outubro de 1842, de António Martins da Costa Passos, escrivão da FFSJI. APESP – Fábrica 

de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 12. 
141 Inventário de 15 de setembro de 1842, de António Ribeiro Escobar, diretor interino da FFSJI. APESP – Fábrica 

de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 11. 
142 Ofício de 27 de outubro de 1842, de António Ribeiro Escobar, diretor interino, para José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema:  CO5215, Folder 

10. 
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É importante frisar que, aqui, trazemos elementos que estão descritos em um 

conjunto documental que não foi produzido com a intenção de demonstrar as condições de 

vida na siderúrgica, dado a sua natureza administrativa. No entanto, mesmo em 

documentação com este caráter, é possível encontrar situações em que a própria 

administração se compadeceu da situação dos escravos, inclusive registrando isso nas 

correspondências oficiais. O mesmo diretor do relato anterior voltou a escrever no mês 

seguinte ao governo da província de São Paulo, reforçando a precariedade em que os 

africanos se encontravam: "é excessivamente doloroso ver os artistas, escravos e africanos 

expostos a graves padecimentos, e até a morte como tem acontecido progressivamente no 

tempo do ex-diretor"143. 

De acordo com relato do mesmo período, o diretor interino mencionou que na senzala 

“n’alguns dias se acha milho, noutros algo que quiçá plantam nalgum canto, mas que sempre 

se acha cachaça e muito fumo e metem-se a embriagar-se noites seguidas, inclusive pela 

vizinhança, dado que é muito [fácil] de se sair, pois que falta cobertura sobre as taipas, essas 

também muito frágeis ainda que sem vãos”144. 

A indicação do diretor de que os negros por vezes saiam embriagados pela 

vizinhança, dada a facilidade por conta da falta de cobertura na senzala sugere que, 

provavelmente, se tratava de um lugar sem janelas, que o diretor deve ter chamado de “vãos”. 

A ausência de janelas ou de quaisquer aberturas para além das portas era uma característica 

comum em habitações escravas, sobretudo para evitar fugas. 

Robert Slenes, ao tratar acerca das formações e organização dos núcleos familiares 

escravos, verificou alguns padrões técnicos e estruturais na composição dessas moradias. 

Não nos prolongaremos a respeito disso, mas há algumas categorias recorrentes. As 

“senzalas-barracões”, por exemplo, não portava divisões internas expressivas, mas separava-

se os negros casados dos solteiros. As divisórias costumavam ser feitas de madeira, tapando 

a entrada com palha ou cobertas e, provavelmente, parte dessa organização era 

implementada pelos próprios negros. E as “senzalas-pavilhões”, que se constituíam por um 

amplo recinto – amplo em dimensão, mas com pouco espaçamento entre as pessoas – que 

portava diversas divisões internas dispostas no comprimento da edificação, formando 

“cubículos” com cerca de 2 a 4 metros cada. Escravos casados ficavam em seus cubículos 

 
143 Ofício de 15 de novembro de 1842, de António Ribeiro Escobar, diretor interino, para José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215 - F10 
144 Ofício de 22 de setembro de 1842, de António Ribeiro Escobar, diretor interino, para José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215 - F12. 
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separados, escravos solteiros compartilhavam esses espaços. Em alguns casos, cada um 

desses cubículos possuía sua própria saída, voltada para o ambiente externo. Em ambas as 

categorias era comum a ausência de janelas e, quando existia, ou possuía grades ou se 

apresentavam como uma contínua fresta horizontal próximo ao teto145. 

Benincasa, pesquisador da arquitetura rural paulista do século XIX, que comentamos 

anteriormente, descreve as senzalas que encontrou, presencialmente e em suas fontes: 

 

Algumas descrições falam em senzalas avarandadas, fechadas ou não, denotando 

que havia um certo cuidado para que os escravos não apanhassem a friagem da 

manhã, de acordo com as regras preconizadas nos manuais agrícolas. Algumas 

antigas fotos e pinturas de fazendas do Vale do Paraíba, em sua porção paulista e 

fluminense, mostram os edifícios como sendo longilíneos, com uma ou duas águas 

de telhado, situados em geral ao redor de pátios próprios ou do terreiro de café. A 

face externa raramente possui algum tipo de abertura, e estas, quando aparecem, 

são muito pequenas, apenas para ventilação, nunca para iluminação. A única 

abertura é uma porta, voltada para o interior do pátio ou para o terreiro. Por vezes, 

essas portas voltam-se para varandas, ora abertas, ora fechadas. O piso, quase 

sempre, era de terra batida, embora haja menções a senzalas, em fazendas 

fluminenses, com piso assoalhado. A divisão das senzalas mudava de fazenda em 

fazenda: em algumas havia cubículos destinados aos casais que constituíam 

famílias, ou casas isoladas; já os escravos solteiros se amontoavam em dois 

galpões, um para as mulheres, outro para os homens. Em outras fazendas, os 

cubículos se sucediam, abrigando um certo número de escravos, divididos por 

famílias ou por sexo. Essas são as descrições mais comuns. [...] As senzalas que 

restaram são, em geral, de meados do século XIX, e talvez não sejam as primeiras 

edificações com esse fim, nessas fazendas146. 

 

Sabemos pouco sobre como a senzala da Fábrica de Ferro de Ipanema estava 

organizada internamente, mas parece se assemelhar com muitas das habitações escravas 

descritas por viajantes mobilizados na obra Slenes, como as senzalas-barracões, embora não 

possamos categorizá-la, tanto pela ausência de plantas, quanto pelo fato de que, na 

siderúrgica, a tendência foi reaproveitar edificações erigidas para outras finalidades. 

No caso da Fábrica de Ferro de Ipanema, sabemos que ela se compunha por um amplo 

recinto, com dois pavimentos, portando algumas divisões internas em ambos os pisos mas, 

para a primeira metade do século XIX, não temos como dizer como as pessoas eram 

divididas a partir do gênero ou dos vínculos familiares. Como, na siderúrgica, o número de 

mulheres era muito inferior ao número de homens, é possível que os negros casados 

habitassem o piso inferior, que dispunha de menor espaço interno que o piso superior147.   

 
145 SLENES, Robert. Na senzala, uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava: Brasil 

Sudeste, século XIX. Campinas (SP): Editora da Unicamp, 2011, pp. 139-202. 
146 BENINCASA, Vladimir. Op. Cit., p. 72. 
147 Ofício de 10 de dezembro de 1846, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para [Manoel da Fonseca 

Lima e Silva], [Presidente e Comandante das Armas da Província]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema:  

CO5215, Folder 19. 
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O autor percorreu uma linha de pesquisa interessante, ao passo em que verificou, 

nessas edificações, diversas semelhanças com a organização estrutural das moradias em 

várias regiões da África, sobretudo se considerarmos as choupanas escravas no Brasil, que 

eram casebres feitos geralmente em pau-a-pique e teto de palha ou materiais similares, 

padrão recorrente em vilas escravas e quilombos. 

 

Imagem 4: Habitação de Negros 
 

Fonte: RUGENDAS, Johann Moritz148 

 

Uma dessas semelhanças é que muitos dos espaços habitacionais em África também 

não possuíam janelas visto que, dentre outros fatores, a maior parte das atividades cotidianas 

eram desempenhadas no ambiente externo ao espaço de moradia, no espaço público. O lugar 

da “casa” era destinado, sobretudo, ao repouso, à proteção das intempéries e ao 

armazenamento. Assim, o próprio conceito de moradia adquire sentidos distintos da lógica 

ocidental, mesmo se comparado às unidades habitacionais das pessoas livres do “mundo 

branco civilizado”. 

De todo modo, a diferença crucial era o fato de que, na experiência da escravidão, a 

ausência de janelas se voltava a atender um outro sistema de organização social: o controle 

 
148 RUGENDAS, Johann Moritz. Viagem Pitoresca através do Brasil (1827-1835). Belo Horizonte: Itatiaia, 1989, 

p. 71. A imagem da habitação dos negros retratada durante as viagens de Rugendas, entre as décadas de 1820 e 

1830, permite ter noções de como se configuravam alguns desses casebres. Para além disso, a obra destaca a 

sociabilidade, os laços familiares e de solidariedade, bem como o trabalho no ambiente externo, no entorno da 

casa. 
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de homens e mulheres, forçados a permanecer reclusos quando não estivessem em trabalho, 

com horários pré-determinados para isso. 

 
Há motivos, é verdade, para pensar que no Brasil o trancamento das portas das 

senzalas não era uma medida muito eficaz, já que são abundantes os casos de 

escravos que fugiam de suas habitações à noite, para se apropriarem de pequenas 

quantidades de café e negociá-las nas vendas locais, ou para realizarem "as 

evasões, os encontros sediciosos e as entrevistas de amor" etc., de que fala 

Ribeyrolles. Tais fugas não são muito surpreendentes, dado o padrão de 

construção das senzalas. (...) Contudo, mesmo se a tranca na porta da senzala fosse 

totalmente inútil como medida de segurança, ela continuaria tendo uma força 

simbólica; afinal, dormir debaixo de chave era uma das práticas mais visíveis que 

demarcavam a linha entre a liberdade e o cativeiro e os escravos certamente teriam 

percebido isso149. 

 

Dito isso, é necessário considerar a extrema precariedade das condições de 

salubridade das senzalas, como foi o caso em Ipanema. Ainda que seja possível identificar 

semelhanças com muitas de suas moradias de origem, quando em situação de escravidão um 

cenário sub-humano se impunha, agravado pelas condições de vida que essas pessoas eram 

submetidas, não raro impossibilitadas de comer, beber, trocar de roupa, se aquecer. Além da 

deflagrada tentativa, por parte de seus senhores, de cercear suas práticas culturais, como as 

festas, ritos e religiosidade.   

Quatro anos depois, em relatório de 1846 assinado pelo diretor Barão de Itapicuru 

Mirim, a situação da moradia dos escravizados continuava problemática. De acordo com ele, 

tratava-se de um sobrado grande e bastante insalubre; desde a fundação não fora edificado 

em pedra e cal e, como comentamos, havia algumas divisões internas em seus dois pisos. O 

diretor descreveu que a parte de baixo por vezes ficava inundada e que na parte de cima não 

havia chaminés. 

Por conta da inexistência de chaminés, e provavelmente de janelas, não havia vazão 

para todo o fumo que era ali armazenado e utilizado enquanto uma prática comum e, quando 

dos temporais, a casa ficava sempre repleta de lama. Ou seja, a habitação escrava em 

Ipanema era um espaço permanentemente úmido, sem ventilação e com fumaça. De acordo 

com seu relato, ele tinha por pretensão construir uma nova senzala em terreno mais elevado 

para evitar essa situação, especialmente porque em geral precisava realocar alguns pretos a 

fim de remover a lama que se acumulava, tornando o local inabitável: 

 

(...) e um paiol, ficou servindo para senzala dos pretos com suas divisões, tanto em 

baixo, como em cima (...) segue-se que os de cima não podem absolutamente 

habitar aquele depósito de gás carbônico sem perigo eminente de sua saúde e se 

 
149 SLENES, Robert. Op. Cit., p. 179. 
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veem constrangidos a desamparados, procurando abrigo nalgumas casas velhas, 

úmidas e mal arejadas dos fornos da refinaria antiga e os que moram por baixo 

estiveram expostos as inundações das águas de todo telhado, que se ajuntavam 

com as da colina sobre a vala, não revestida de pedra e cal e que obstruída com as 

areias que as acompanhavam, se elevam com mais de dois palmos de altura do 

fundamento, infiltravam-se pelo tapume coberto de barro e enchiam de lama os 

seus dormitórios, o que deu lugar a ir-se posteriormente desmanchando esse 

tapume (...) muitas vezes pela ocasião de temporais foi necessário por alguns 

pretos a limpar aquele lamaçal (...) quando me determinei a fazer esta fiel 

exposição tive em vista que ela competentemente levada por V. Exa. ao 

conhecimento do Exmo. Ministro da Repartição, convencesse à S. Exa. do quanto 

será conveniente minorar a sorte infeliz da desgraçada escravatura, ao menos nas 

horas do seu repouso, fazendo-se em lugar elevado e seco uma senzala, sobre um 

bom aterrado, onde possa, sem inconveniente de incêndio, nem prejuízo de saúde 

pelo fumo [pois não havia chaminés] viver, ela ficando em toda extensão de seu 

alojamento posterior a cada um dos pretos uma pequena porção de terreno 

correspondente para as suas plantações nos domingos, o que certamente lhes farão 

tomar mais amor ao Estabelecimento e não desertar. (...) não é minha intenção 

exceder os limites prescritos à condição da mísera classe dos pretos, que todavia 

não deixam de ser humanos, que forçados à trabalhar em benefício de uma Nação 

Civilizada, tem direito de esperar ao menos por gratidão esta limitada 

consideração, até condicente à conservação do capital, de que eles mesmos fazem 

parte (...)150. 

 

Noções mínimas de arquitetura fazem saber que uma edificação com dois 

pavimentos, construída em taipa, sem alicerces resistentes, que aglomera dezenas de pessoas 

todas as noites, com inundações frequentes e, por consequência, repleta de infiltrações, corre 

permanentemente risco de desabamento, com todas as pessoas que nela estiverem. Somava-

se a isso o fato de ter sido erguida em um morro, cuja geografia a tornava mais exposta a 

ventanias e temporais. Realocando a escravatura, o diretor pretendia aproveitar o espaço e 

erigir em pedra e cal um alojamento para os assalariados. Em seu extenso relatório, ele 

observou que a falta de um bom alojamento era a causa de muitos operários se negarem a 

trabalhar na fábrica, motivo também de diversos pedidos de demissão. 

O diretor ainda mencionou que, cedendo aos negros um pedaço de terra para que 

plantassem no descanso do domingo, vincularia estes trabalhadores à siderúrgica, os 

estimulando para que não fugissem. Por fim, ressaltou reconhecer a condição dessas pessoas 

enquanto escravas, sem querer fugir à regra. Não obstante, segundo ele, tais medidas 

visavam a conservação do capital, entendendo a escravaria enquanto parte desse capital. 

Algo que vale destacar aqui é que os próprios negros, ao atestarem, pela própria 

experiência, a extrema situação em que se encontravam, buscavam abrigo em outros lugares 

dentro da própria fazenda da fábrica. Ainda que se tratasse de espaços também insalubres – 

 
150 Ofício de 10 de dezembro de 1846, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para [Manoel da Fonseca 

Lima e Silva], [Presidente e Comandante das Armas da Província]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema:  

CO5215, Folder 19. 
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algo que o próprio diretor reconhece –, certamente compreendiam enquanto melhores ao 

ambiente em que lhes era destinado enquanto moradia. 

As “casas velhas” e vazias da fábrica, que não eram mais utilizadas, acabavam sendo 

aproveitadas pelos trabalhadores para outros fins. Além de abrigo para os escravizados, 

descobrimos também que se tornou uma prática comum apropriarem-se delas enquanto 

tavernas, o que preocupava substancialmente as diretorias que passaram pelo 

estabelecimento. A primeira ocorrência que encontramos a esse respeito foi logo em 1814, 

quando o escrivão da fábrica notificou ao governo interino da Capitania de São Paulo sobre 

os problemas decorrentes da instalação de alguns indivíduos nos ranchos cobertos de palha 

que foram transformados em tabernas151. Três décadas se passaram e essa situação voltou a 

ser pauta em correspondência administrativas, dessa vez, a diretoria destacava estar 

“insustentável controlá-los”152. É possível, com isso, desconsiderarmos a agência desses 

sujeitos na organização de suas vidas? 

O ofício enviado pelo diretor ao Presidente da Província em 1842, ao mencionar a 

impossibilidade de acender fogo no sobrado destinado à moradia dos escravos, dado a 

ausência de chaminés, também nos remonta a obra de Slenes. De acordo com o autor, a 

manutenção de chamas acesas no interior dos espaços de moradia dos negros – os fogos 

domésticos – era uma prática comum na África Central e que se reproduziu em larga escala 

no Brasil. 

Ainda que o diretor chame a atenção para isso por conta da privação de uma fonte de 

calor para aquecer a escravatura, para as comunidades africanas o fogo doméstico é imbuído 

de significados que vão para além de uma perspectiva meramente funcional. O fogo protegia 

contra o frio, secava as roupas molhadas por chuva e suor, repelia os insetos, acendia o fumo, 

cozinhava os alimentos e iluminava, mas o fogo também permitia rituais, a conexão com a 

espiritualidade e com as tradições praticadas em África, algo profundamente sensível se 

considerarmos a experiência do tráfico e da escravidão a partir da desarticulação de suas 

dinâmicas e práticas cotidianas, sobretudo aquelas que lhes conferia sentido à vida: 

 

 
151 Ofício de 19 de julho de 1814, de António Xavier Ferreira, escrivão da FFSJI, para o Governo da Capitania de 

São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO246, Folder 03. 
152 Ofício de Ofício de 19 de [novembro] de 1844, enviado por Antônio Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO5215, Folder 14. De acordo com “Diccionário da Lingua Portugueza” do Século XVIII, “Taverna” define-se 

como “Casa onde se vende por miúdo o vinho, azeite e alguma coisa de comer”. Ver: SILVA, Antonio de Moraes. 

Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. Reformado e acrescentado por 

Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789. 
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No Brasil, o fogo doméstico dos escravos, além de esquentar, secar e iluminar o 

interior de suas "moradias", afastar insetos e estender a vida útil de suas coberturas 

de colmo, também lhes servia como arma na formação de uma identidade 

compartilhada. Ao ligar o lar aos "lares" ancestrais, contribuía para ordenar a 

comunidade — a sanzala — dos vivos e dos mortos153. 

 

 

Seja na Fábrica de Ipanema, seja em quaisquer outros espaços onde houvesse 

comunidades negras, as privações que essas pessoas eram submetidas impactavam 

diretamente em outras dimensões da vida para além das condições materiais. Na cultura 

branca ocidental, a manutenção de hierarquias e o acúmulo do capital são centrais na 

organização da vida em sociedade, ainda que mude o contexto, o regime, os governos e os 

patrões. Já em África, as esferas material e espiritual fundem-se e adquirem expressão e 

significado na vida coletiva. Assim, o corpo, a arte, a natureza, o território, os laços de 

irmandade e a espiritualidade são partes necessárias e igualmente importantes para o 

equilíbrio e o sentido da vida para os povos africanos. 

O local de moradia não era uma opção para os trabalhadores e trabalhadoras de 

Ipanema. Primeiramente, por conta do difícil acesso: um morro isolado da cidade e no qual 

estradas de ferro mais estruturadas só chegaram depois de meados do século XIX; ainda 

assim, estas estavam voltadas para cargas, não para o deslocamento massivo de pessoas. Em 

seguida porque, desde a fundação da siderúrgica, sempre foi posto como pré-requisito 

estabelecer moradia na fazenda da fábrica, sobretudo para os trabalhadores de base. Em 

sessão de 3 de julho de 1811, dentre outras questões, deliberou-se que todos os empregados 

ditos "subalternos" deveriam obrigatoriamente residir na Fazenda de Ipanema e não 

poderiam jamais sair sem licença do diretor e do inspetor154. 

A situação dos negros escravizados relatada no ofício de 1846 demonstra a 

continuidade de uma circunstância conhecida por estes trabalhadores e trabalhadoras desde 

sempre, se tomarmos a experiência da fábrica enquanto ponto de partida. Logo no primeiro 

biênio de fundação isso foi relatado em um ofício que sugeriu a construção de uma capela e 

da coberta do rancho dos escravos para que as taipas não caíssem com a chuva155. Isso 

significa que, desde 1810, em diversos momentos não havia sequer cobertura no local onde 

os pretos dormiam e estavam expostos, a qualquer momento, a acordarem com partes das 

 
153 SLENES, Robert. Op. Cit., p. 246. 
154 Relatório [??] de julho de 1811, de José Arouche de Toledo Rendon. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO245, Folder 21 
155 Ofício de 31 de dezembro de 1812, de António da Cunha Caldeira. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO245, Folder 21. 
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paredes caindo sobre seus corpos, em caso de uma tempestade inesperada. Soma-se a isso o 

frio, a umidade, o lamaçal, a falta de vestimentas, cobertores e mantimentos, bem como a 

proliferação de doenças, como já relatado anteriormente. 

Já a casa do diretor era como um palácio que se impunha no alto do Morro de 

Araçoiaba, diante da mísera situação em que viviam tantas trabalhadoras e trabalhadores da 

Fábrica de Ferro de Ipanema. Tratava-se de uma construção grande, arejada pelas numerosas 

janelas em todos os cômodos, bem mobiliada e dotada de diversos artigos considerados de 

luxo naquele contexto. Além de espaço de moradia, era também lugar de passagem de 

personalidades “ilustres”, como foi o caso do imperador D. Pedro II em visita à fábrica em 

1846. 

Para a recepção do imperador, reformulou-se todo o mobiliário da casa do diretor, 

com peças compradas prontas e também mandadas fazer especialmente para essa ocasião. 

Isso certamente tem a ver com uma teatralidade, na perspectiva de forjar uma aparência de 

sucesso do anfitrião e do estabelecimento sob sua gestão, além do emblema da recepção ao 

mandatário do país e do porte da Coroa imperial. 

Na tabela seguinte, vemos a relação redigida em 1849 pelo diretor da fábrica, Ricardo 

Gomes Jardim, em que informa ao Presidente da Província de São Paulo, Vicente Pires da 

Motta, de todo o mobiliário que compunha a casa da diretoria156: 

 

  

 
156 Ofício de 28 de março de 1849, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Motta, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 02. 
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Tabela 11: Relação do mobiliário pertencente à casa do diretor em março de 1849 

 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 02 
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De acordo com a relação apresentada pelo diretor, na casa da diretoria havia, naquele 

momento, 154 móveis, dos quais 41 foram adquiridos prontos ou feitos sob encomenda. Na 

tabela acima, os asteriscos indicam quais foram as peças adquiridas para a recepção ao jovem 

imperador. Além do que apresentamos aqui, na relação completa constam, ainda, diversos 

objetos de luxo para a época, como cortinas, cobertas e almofadas de cetim, toalhas e fronhas 

com babado de renda, toalhas de mesa e guardanapos de algodão e de linho, conjuntos de 

utensílios para chá de cristal e de porcelana, garrafas para água lapidadas, cálices para vinho 

e champanhe, entre outras baixelas e comodidades materiais. 

A descrição do mobiliário e dos artefatos, bem como a discriminação de onde e como 

deveriam ser utilizados, demonstra que, na casa do diretor, já havia uma prática de uso 

especializado dos objetos antes mesmo da organização para a recepção ao imperador. Isto é, 

empregava-se objetos específicos para cada ambiente, situação e momento ao longo do dia, 

nos moldes em que já se fazia nos palácios, palacetes e fazendas, sobretudo por aqueles que 

detinham títulos nobiliárquicos. 

Essa não era a realidade da maior parte das moradias brasileiras naquele momento. 

É importante atentarmo-nos que a espacialização da casa em cômodos e a interiorização das 

sociabilidades, que implicou no aumento do uso de móveis de assento, por exemplo, era 

ainda um processo recente no Brasil, em que tal transformação começou a ocorrer – 

gradativamente – apenas no final do século XVIII e início do século XIX e, ainda assim, em 

um nicho muito específico, que envolvia as elites brasileiras. 

Para receber o imperador na fábrica, houve uma sofisticação do mobiliário e dos 

artefatos. Tanto a especialização quanto a materialidade eram símbolos de distinção social e 

o momento das refeições era o espaço privilegiado para toda a teatralidade que envolvia a 

demonstração dessa distinção157. Não por acaso, a casa do diretor possuía guardanapos de 

cetim, diversos castiçais, aparelhos de chá de cristal, inúmeros artefatos de louça, muitas 

toalhas de mesa rendadas e mesas próprias para usos diversos. 

 
157 Para saber mais sobre este debate, conferir: ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. In: SOUZA, 

Laura de Mello e (org.). História da vida privada no Brasil, vol. 1.  São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p.83-

154 e BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Artefatos e práticas sociais em torno das refeições (São Paulo, 

séculos XVIII e XIX). Varia história, Belo Horizonte, v. 32, n. 58, p. 101-137, abr. 2016. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752016000100101&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em 18 set 2020 e também, da mesma autora: ______. Acolher, receber, alimentar (Rio de Janeiro, 1808-

1823). In: ALGRANTI, Leila e MACÊDO, Sidiana da C. F. de (orgs.). História e alimentação: Brasil séculos 

XVI-XXI.Belém: Paka-Tatu, 2020, p. 565-588.  
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Por ser, o diretor, o representante máximo da Fábrica de Ferro de Ipanema, ter a casa 

adornada à espera de visitantes importantes – membros do governo, viajantes e naturalistas, 

como Saint-Hilaire e diversos outros – certamente tinha a perspectiva não só de posicioná-

lo entre as classes abastadas de prestígio, mas de afirmar a soberania do próprio 

empreendimento do qual estava à frente. Assim, ao passo em que os altos fornos de fundição, 

em nossa perspectiva, representavam a Fábrica de Ipanema, apresentando-se enquanto um 

símbolo de produtividade e modernização das técnicas e do território, a casa do diretor era a 

representação simbólica do poder e da manutenção do domínio. 

Saint-Hilaire (1779-1853) iniciou suas incursões pelo Brasil em 1816, permanecendo 

até 1822, em sua primeira viagem a estas terras. Partindo de Porto Feliz, chegou em 

Sorocaba, de onde seguiu para Ipanema158. O naturalista descreveu de forma pormenorizada 

o que encontrou no percurso. Claro, norteado tanto pelo que presenciou, pelo que viu, por 

suas pesquisas e relatos dos moradores, quanto por suas impressões enquanto estrangeiro 

buscando entender as dinâmicas do interior paulista e, para o qual, tudo era novidade. De 

todo modo, a descrição dos bens edificados da Vila de Sorocaba em 1820, da sua disposição 

territorial e das relações de comércio, merecem aqui algumas linhas: 

 
As ruas não são calçadas, e, como são em declive, as chuvas cavaram nas mesmas, 

de todos os lados, profundos buracos. As casas são, de ordinário, pequenas, e 

poucas há que não constem apenas do andar térreo; são cobertas de telhas, 

construídas com terra socada (taipa), e todas possuem um quintal plantado de 

bananeiras e laranjeiras. Existem na cidade duas praças públicas — uma muito 

extensa e muito irregular, situada na parte mais baixa da cidade; a outra, quase 

quadrada, diante da igreja paroquial, igreja consagrada a Nossa Senhora da Ponte, 

edificada em ponto que domina considerável parte da cidade. Esse templo é vasto, 

mas acha-se em péssimo estado de conservação.  

 

[...] Além dessa igreja, outra existe, menor, dedicada a Santo António. O mosteiro 

ou convento dos beneditinos, ao qual já me referi, está situado na parte mais 

elevada da cidade e não tem de notável senão a bela vista que do mesmo se 

descortina. Quando ali estive, habitava-o um religioso apenas e, em 1838, 

continuava a ser residência de um só monge. Grande extensão de terras possui esse 

convento, o qual, no entretanto, não é muito rico: numa região onde existem ainda 

tantos terrenos vagos, nada se possui, em realidade, quando se é proprietário de 

terras sem escravos e sem usinas. 

 

Existe em Sorocaba um estabelecimento de religiosas reclusas, que seguem a regra 

de Santa Clara, mas que não fazem voto. Esse estabelecimento possui escassos 

bens, e as reclusas, que são cerca de quatorze, vivem dos donativos que recebem 

das próprias famílias. A igreja do convento é aberta a todos os fiéis; mas nenhuma 

das janelas da casa das reclusas dá para o exterior. [...] Existia antigamente um 

hospital em Sorocaba, cujo edifício ainda se via na época da minha viagem, mas 

de nada mais servia. 

 

 
158 A distância entre Porto-Feliz e Sorocaba, em linha reta, é de aproximadamente 33 quilômetros. 
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[...] A casa da câmara de Sorocaba é um edifício pequeno e de mau aspecto, 

elevado no canto de uma rua estreita e imunda. Uma ponte estabelece 

comunicações entre a margem direita do rio Sorocaba e a esquerda, sobre a qual 

foi construída a cidade. É uma ponte de madeira, medindo, pouco mais ou menos, 

150 passos de comprimento. As lojas são numerosas e bem sortidas. Como ocorre 

em Itú, os comestíveis são vendidos em pequenas casas (casinhas), de propriedade 

da administrarão pública. Já em São Paulo eu tinha visto casinhas do mesmo 

gênero. Uma parte das casas de Sorocaba pertence a agricultores, que as ocupam 

unicamente aos domingos. Nos arredores da cidade cultiva-se a cana de açúcar, 

com menor rendimento, porém, do que em Itú e, sobretudo, em Campinas. Os 

algodoeiros vegetam perfeitamente acima das montanhas que se estendem a leste 

da cidade, mas o algodão que produzem é de baixa qualidade [...] entretanto, 

tecidos grosseiros fabricados na região encontram seguro consumo em Curitiba e 

na província do Rio Grande do Sul, onde não é possível a cultura do algodão159.  

 

A julgar pelo relato de Saint-Hilaire, as edificações da Vila de Sorocaba, em 1820, 

eram bastante simples e as de maior porte encontravam-se em mau estado de conservação. 

Não obstante, havia um comércio variado, que assegurava alguma estrutura aos moradores, 

no que se refere a diversidade de gêneros, e aos tropeiros que comumente se encontravam 

para as feiras de muares. Além, também, de abastecer outras regiões com tecidos do algodão 

que se produzia ali.  

O viajante francês chegou em Ipanema no final de dezembro de 1819. Em janeiro de 

1820, o diretor Varnhagen notificou com entusiasmo ao Governador da Capitania de São 

Paulo sobre a presença do viajante no estabelecimento. Relatou que, junto aos outros 

naturalistas, formou-se na fábrica uma "sociedade científica". Na mesma correspondência, 

aproveitou para enfatizar que seria melhor que os suecos não continuassem na siderúrgica, 

pois se tratava de estrangeiros inimigos à fábrica e, com brevidade, se chegaria os fundidores 

alemães160. 

Em seus registros, descreveu sobre o percurso de Sorocaba até o Morro de Araçoiaba: 

“o terreno que se atravessa para ali chegar é irregular e coberto de matas e de campos. A 

pouca distância de Sorocaba, a estrada bifurca-se em dois ramos; uma grande cruz de ferro, 

fundida em Ipanema, indica o que conduz à forja do mesmo nome”. Destacou, ainda, o 

deslumbramento com o que encontrou ao chegar na Fazenda de Ipanema: “não pude deixar 

de admirar a sua extensão, o movimento que reina no lugar e a beleza da paisagem. Ainda 

não tinha visto nada que se lhe comparasse desde que chegara ao Brasil”161. 

 
159 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à província de São Paulo – E resumo das viagens ao Brasil, Provincia 

Cisplatina e Missões do Paraguai. São Paulo: Livraria Martins, 1940, pp. 249-252. 
160 Ofício de 12 de janeiro de 1820, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos 

Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema:  

CO0247, Folder 13. 
161 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Op. Cit., p. 256. 
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A “comunidade científica”, a qual Varnhagen se referia, naquele momento, se tratava 

do encontro de Saint-Hilaire com Johann Natterer e Friedrich Sellow. Natterer era zoólogo, 

colecionador de animais e desenhista, desembarcou no Brasil em 05 de novembro de 1817 

pela fragata Augusta e compunha uma Comissão Científica enviada pelo Imperador da 

Áustria. Cá permaneceu por longa data, retornando para Europa em meio à revolta da 

Cabanagem, em 1835, por um navio inglês que partiu de Belém162. Segundo Saint-Hilaire, 

Netter já estava instalado na Fazenda de Ipanema há um ano quando lá o encontrou. Sellow, 

também naturalista, era prussiano e chegou ao Brasil apoiado pela Legação da Prússia no 

Brasil, onde permaneceu entre 1817 e 1831, dedicando-se especialmente à Botânica163. 

O interesse dos naturalistas pelo Morro de Araçoiaba, bem como de seus 

governantes, reafirmam a exuberância da fauna e flora do local. Ao chegarem na Fazenda 

da Fábrica, era comum – e esperado – que fossem recebidos pelo representante do 

empreendimento, o “anfitrião” que apresentaria o local e buscaria imprimir suas impressões, 

como foi feito com Saint-Hilaire164. O meio pelo qual eram enviados, subsidiados por seus 

governos de origem a partir de comissões científicas ou tratados diplomáticos, demonstra 

que a enorme e luxuosa casa do diretor, da qual tratamos anteriormente, somado a 

imponência dos altos fornos de fundição e os discursos administrativos do que o 

estabelecimento era capaz de produzir, assumiam um papel estratégico nas relações 

diplomáticas. 

Outro, dos viajantes que se interessou por conhecer a Fábrica de Ferro de Ipanema, 

foi o escritor Augusto Emílio Zaluar (1826-1882) que, no entanto, a encontrou quando havia 

sido desativada, em 1860, momento em que registrou suas peregrinações pelo interior da 

província de São Paulo, passando por Sorocaba. Descreveu, com pesar, como a fábrica se 

encontrava estruturalmente: 

 
Sorocaba pareceria ter sido fadada para um centro ainda mais próspero e feliz, se 

não fosse o fatal destino que persegue o desenvolvimento da maior parte das 

povoações do interior! O que seria, de fato, este ponto, se a Fábrica de Ferro de 

Ipanema, convenientemente montada, e aproveitadas pela indústria os preciosos 

produtos de suas minas de ferro, chamasse ainda uma nova concorrência a este 

 
162 STRAUBE, Fernando Costa. Johann Von Natterer (1787-1843): naturalista maior do Brasil. In: Revista 

Nattereria, n. 1, pp. 04-14, março de 2000. Disponível em: < http://www.cbro.org.br/wp-

content/uploads/2020/07/Nattereria-1.pdf >. Acesso em 02 jan 2021.  
163 MARCHIORI, José Newton; BÜNEKER, Henrique Mallmann; NETO, Daniel Lena. (2018). Textos inéditos 

de Friedrich Sellow. 3 - Vigem pela Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (1823 - 1825). Santa Maria 

(RS): Balduinia, UFSM, n. 61, p.01-22, abr. 2018. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/324809273_Textos_ineditos_de_Friedrich_Sellow_3_-

_Vigem_pela_Provincia_de_Sao_Pedro_do_Rio_Grande_do_Sul_1823_-_1825 >.Acesso em 02 jan 2021. 
164 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Op. Cit, pp. 256-265. 

http://www.cbro.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Nattereria-1.pdf
http://www.cbro.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Nattereria-1.pdf
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lugar, e pedisse o auxílio do trabalho a tantos braços que há no país inutilmente 

desaproveitados! A Fábrica de Ipanema está, porém, extinta! De tantos capitais aí 

devorados, de tanto esforço consumido, de tantas esperanças malogradas, o 

viandante apenas encontra hoje um montão de ruínas que, ao contemplá-las, 

causam dó e oprimem o coração! A impotência das administrações tímidas e 

descuidosas tem constantemente inutilizado e continua a inutilizar as melhores e 

mais ricas fontes de nossa riqueza pública. Fomos visitar a Fábrica de Ferro de S. 

João de Ipanema. Fica três léguas distante da cidade de Sorocaba, por um caminho 

quase todo plano e no centro de agradáveis planícies. Está toda desmontada e 

quase deserta. Encontramos por toda a parte, um lugar da orquestra animadora do 

trabalho, o silêncio sepulcral da esterelidade. E, no entanto, como tudo que ainda 

aí existe é grandioso e belo! Os dois fornos altos, os encanamentos de água por 

toda a Fábrica, obra de muita dificuldade e arte, o forno de porcelana, o hospital, 

as senzalas, a botica, a cadeira, a excelente casa da diretoria, o depósito, servindo 

atualmente de escritório e, finalmente a casa das máquinas, onde fomos advertidos, 

de dia, que andássemos com cuidado por causa das cascavéis que se aninham entre 

os tijolos quebrados do assoalho, tudo está em abandono, em tristeza e solidão!165 

  

Zaluar lamentou a inutilização da Fábrica de Ipanema, inclusive por avaliar que ela 

poderia melhor aproveitar os trabalhadores do país. Discorreu sobre o abandono em que o 

empreendimento se encontrava destacando, porém, que tudo ali era “grandioso e belo”. Ao 

relatar acerca das edificações da fábrica, sua primeira referência foi aos altos fornos de 

fundição, elogiou a engenhosidade dos encanamentos de água e, das poucas edificações que 

atribuiu um adjetivo positivo foi a casa da diretoria, a descrevendo como “excelente”, sendo 

também a única edificação habitacional de pessoa livre que mencionou. A senzala é referida 

no plural indicando que, quando da desativação do estabelecimento, em 1860, é possível que 

houvesse mais de uma ou, ainda, que o viajante estivesse considerando, enquanto senzalas, 

também outras unidades habitacionais negras, como os ranchos. 

A possibilidade de novos espaços de moradia para os negros é mencionada por 

Mariana Ribeiro, ao analisar um relatório da Repartição dos Negócios da Guerra, de 1850. 

O relatório foi redigido pelo Ministro e Secretário de Estado, Manoel Felizardo de Souza e 

Mello, para a Assembleia Geral Legislativa. Nele, a senzala é descrita como um amplo 

recinto, dividido em duas salas, a fim de acomodar os negros separados a partir do gênero. 

Estava erigida em alicerces de pedra e cal e pilares de tijolos, o que era algo novo em relação 

aos materiais e técnicas. Não obstante, o mesmo documento também menciona que a senzala 

era insuficiente para abrigar toda escravatura da fábrica e, por conta disso, os diretores 

passaram a autorizar, pontualmente, que erguessem suas choças. O Ministro ressaltou sua 

preocupação em relação a isso, dado que esse tipo de permissão dificultava a vigilância e 

 
165 ZALUAR, Augusto-Emílio. Peregrinação pela Província de S. Paulo (1860-1861). São Paulo: Livraria 

Martins Editora, 1976, pp. 164-165. 
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facilitava as fugas, assim sendo, avaliava necessário a construção de uma senzala térrea 

“semelhante a um quartel”166. 

Com a reativação da fábrica, em 1865, foi necessário reedificar o que havia sido 

desmontado. Em relatório de 1867 redigido pelo diretor da siderúrgica, a fábrica possuía, 

naquele momento, quatorze habitações, além da casa da direção e dos ranchos dos escravos. 

No entanto, apenas quatro delas eram forradas e assoalhadas e apenas duas possuíam 

vidraças, sendo necessárias novas habitações para os empregados e para os escravos167. 

Aqui, os únicos elementos novos são as características estruturais e dos materiais 

empregados em algumas edificações, como a presença do assoalho e do vidro em ambientes 

habitacionais. 

Para o contexto, trata-se de novidades importantes na história da arquitetura 

brasileira, em especial se considerarmos que o vidro foi popularizado no país apenas no 

século XX, sendo entendido enquanto artigo de luxo até então168. Outra informação relevante 

que reaparece na documentação é a existência de outras unidades habitacionais destinadas 

aos trabalhadores negros que, se em 1850 são mencionadas como “choças”, em 1867 

aparecem nos ofícios enquanto “ranchos”. De todo modo, seja qual for a categoria, na 

primeira metade do século XIX, parece não ter existido outra que não fosse a senzala.  

Em que pesem as poucas novidades, as condições relatadas revelavam mais 

continuidades do que rupturas. Ao longo de toda a existência da FFSJI, o tema da moradia 

dos trabalhadores escravizados foi sempre posto em termos de uma necessidade, não de uma 

resolução. É possível encontrar diversos documentos oficiais que versam sobre o que deveria 

ser feito, nunca relatos indicando benfeitorias realizadas ou respostas efetivas às demandas 

habitacionais que atravessaram o século. 

 
166 RIBEIRO, Mariana Alice Pereira Schatzer. Entre a fábrica e a senzala: um estudo sobre o cotidiano dos 

Africanos livres na Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema – Sorocaba – São Paulo (1840-1870). São Paulo: 

Alameda, 2017, p. 94. 
167 Relatório de 1867, de [Joaquim da Souza Mursa], diretor da FFSJI. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO5216, Folder 10. 
168 A respeito das transformações arquitetônicas nos espaços de moradia, entre os séculos XVII e XIX, ver: 

KLUPPEL, Griselda Pinheiro. A casa e o clima: (trans)formações da arquitetura habitacional no Brasil (Século 

XVII - Século XIX). 2012, 426f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia, 

Bahia, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24902>. Acesso em 01 set 2020. A autora 

também discute a inserção do vidro nas edificações. Sobre as transformações arquitetônicas nas casas brasileiras 

no século XIX, ver: LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Transformações do espaço habitacional ocorridas na 

arquitetura brasileira do século XIX. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 95-106, 1993. Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47141993000100009&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em 28 ago 2020. 
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 A partir de 1870, as habitações, que até então eram majoritariamente construídas em 

taipa e estrutura de madeira, passaram a sê-lo com alicerces de pedra e pilares de tijolos169. 

As casas administrativas passaram a ter suas paredes exteriores também em tijolos170. Esta 

mudança não ocorreu para as edificações destinadas a moradia dos negros escravizados ou 

livres. Em 1876, uma correspondência do diretor da fábrica para a presidência da província, 

chama a atenção para a necessidade de realocar a senzala para um local onde as enchentes 

não atingissem e que preocupava a proliferação de ranchos dos escravos que, no entanto, 

não podiam ser evitados dado que não existia “condições alguma para que se os mantenha 

na senzala, onde parte das taipas já se desabaram”171. O documento, ao passo em que 

reafirma a precariedade das condições habitacionais dos negros, demonstra a 

impossibilidade da administração e do Estado em contê-los. Diante dessa situação, passaram 

a erguer suas próprias casas, com o que o território permitia em termos de materiais, técnica 

e tempo. 

Em fevereiro de 1881, um ofício não assinado, mas notadamente da administração 

da Fábrica de Ipanema, endereçada aos “Senhores do Governo”, mencionou a infestação de 

cupim “nas estruturas que sustentam as taipas do rancho dos pretos, que vivem desgraçados 

e aos montes, principalmente quando chega o período das chuvas”172. 

Ainda que não tenhamos maiores subsídios para verificar, de forma pormenorizada, 

as transformações ao longo do tempo na moradia dos trabalhadores de Ipanema, inclusive 

dos assalariados, todos os documentos que cotejamos aqui demonstram que, ao longo do 

século XIX, enquanto o espaço habitacional na fazenda da Fábrica passou por algumas 

mudanças materiais e arquitetônicas significativas, a moradia das famílias negras no Morro 

de Araçoiaba permaneceu praticamente como era nos tempos da colônia: coletivas, com os 

mesmos problemas de insalubridade e sem mudanças que implicassem em condições mais 

dignas e saudáveis. 

Mesmo o surgimento de “choças” ou “ranchos” na segunda metade do século XIX, 

que descentralizava a vida nas senzalas, partiu da agência dos próprios negros, escravizados 

 
169 Relatório de 1870, de Joaquim da Souza Mursa, diretor da FFSJI, para o Conselheiro de Estado Barão de 

Muritiba, o Senador do Império e o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra. APESP – Fábrica 

de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
170 Relatório de 1876, de Joaquim da Souza Mursa, diretor da FFSJI, para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de 

Ipanema: CO5217, documento avulso. 
171 Ofício de 28 de outubro de 1876, de Joaquim da Souza Mursa, diretor da FFSJI, para Sebastião José Pereira, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5217, documento avulso.  
172 Ofício de 12 de fevereiro de 1881, de [?], [administração da FFSJI], para os “Senhores do Governo”. APESP 

– Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5217, Folder 03.  
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e livres, na perspectiva de mudarem suas condições de vida. Não se tratando, assim, de 

respostas da administração ou do governo local à situação que essas pessoas se encontravam. 

Tanto em documentos do início do século quanto das décadas finais, foram empregados os 

mesmos termos e descritas situações semelhantes ao se tratar dos períodos chuvosos como 

agravantes dos problemas de habitação e alojamento dos trabalhadores. 
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Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

Ilustração: Marina Alves 
 

 

2.2 Saúde 

A manutenção da boa saúde sempre esteve intrinsecamente vinculada às condições 

de vida das pessoas, que implica mais que em hábitos alimentares e de higiene, incluindo as 

possibilidades efetivas da vida material, envolvendo nutrição, carga de trabalho, tempo de 

descanso, vestimenta e salubridade habitacional e ambiental. Ainda assim, temos ciência que 

essa perspectiva segue restrita, dado que se vale de indicadores que não transpõem os limites 

do nosso referencial ocidental do conceito de saúde. Isso porque, para diversas populações 

africanas – e também indígenas – saúde compreende um espectro mais amplo que as 
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enfermidades do corpo, abarcando outras dimensões da vida que garantem o bem estar físico, 

psíquico e coletivo. 

De todo modo, queremos saber como essas condições se apresentavam em Ipanema 

e partimos da premissa de que o estado de saúde de uma pessoa, ou um coletivo, é um dos 

indicadores centrais para avaliar suas condições e hábitos de vida. Por esse motivo, 

avaliamos por bem tratar sobre isso aqui, sobretudo pelo que o tema diz em relação ao 

cotidiano dos diversos perfis de trabalhadores e trabalhadoras que se encontraram na Fábrica 

de Ferro de Ipanema. 

Trataremos aqui de diversos casos, mas sem a pretensão de esgotarmos o tema, 

inclusive porque outros autores, em alguma medida, passaram por ele. Não temos por 

perspectiva, por exemplo, discorrermos sobre todas as enfermidades que acometeram esses 

trabalhadores ao longo do tempo, embora grande parte delas sejam descritas aqui. Nossa 

intenção, todavia, é buscarmos as respostas que a administração da siderúrgica e do Estado 

tinham para apresentar a essas pessoas quando adoeciam, como tais respostas contribuíam 

para a situação que se encontravam e que situação era essa. 

Em 1845, um dos africanos livres recém-chegados à siderúrgica encontrava-se com 

bexigas. Diante disso, a diretoria do estabelecimento mandou preparar um rancho isolado 

para ele, a fim de evitar o contágio de outros trabalhadores173. A contaminação por bexiga 

(varíola) no Brasil não era um caso raro, tampouco na fazenda da Fábrica. Desde os anos 

iniciais de Ipanema foram relatados casos de bexiga entre os trabalhadores – situação 

algumas vezes apresentada como justificativa pela diretoria para a morosidade dos trabalhos. 

Em maio de 1816, por exemplo, o diretor Varnhagen escreveu ao Conde da Palma 

informando sobre o andamento das novas obras, alegando que as notícias que circulavam a 

respeito disso eram exageradas.  

A correspondência claramente é uma tentativa de acalmar os ânimos entre as 

autoridades locais dado que, certamente, havia cobranças em relação aos resultados do 

processo de edificação da siderúrgica, que ainda não estava concluído. Nesse sentido, o 

diretor mencionou que as obras podiam estar mais adiantadas se não fosse os diversos 

trabalhadores com bexiga que, segundo ele, era o problema responsável por atrasar os 

serviços em pelo menos um mês174. 

 
173 Ofício de 23 de outubro de 1845, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima 

e Silva, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 20. 
174 Ofício de 28 de maio de 1816, de Frederico Luiz Guilherme Varnhagen, diretor da FFSJI, para o Conde de 

Palma, [?]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 07. 
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Certamente o atraso nas obras atrelava-se também a outras questões, como os 

diversos casos de evasão dos assalariados e as fugas dos escravizados em função das más 

condições de trabalho e de vida175, a constante falta de repasse do soldo pela Coroa, bem 

como as dificuldades reais de chegada e deslocamento dos materiais por meio das estradas 

acidentadas do entorno do Morro de Araçoiaba. Além disso, não podemos descartar a 

possibilidade de erros técnicos e administrativos na organização e edificação da siderúrgica, 

relato comum em situações nas quais profissionais externos eram enviados para inspeção, 

sobretudo quando havia divergências entre membros do próprio corpo administrativo. Neste 

último caso, isso certamente não constaria nos registros enviados pela própria diretoria, dado 

que significaria delatar-se a si mesmo. Assim, atribuir o atraso de um mês no caminhar das 

obras aos casos de bexiga – cuja população infectada naquele contexto era majoritariamente 

composta por negros escravizados – poderia ser uma justificativa mais fácil. De todo modo, 

a possibilidade de se valer desse argumento demonstra que o alto índice de contágio e a 

situação de adoecimento eram, de fato, agravantes, embora não os únicos. 

Apesar de se tratar de uma doença que atravessou o século, sendo um problema 

constante na Fábrica de Ipanema, não havia um local com condições adequadas para o 

isolamento e tratamento dos doentes. Retrato disso se verifica no caso, ocorrido já em 

meados do século, dos novos africanos livres que chegaram apresentando sinais exteriores 

da doença. Diante da constatação que um deles estava infectado, mandou-se construir um 

espaço onde o mantivesse em isolamento, revelando que não havia uma estrutura 

previamente preparada para situações desse tipo. 

A varíola é uma doença altamente infecciosa. Desde o século X a doença fez parte 

da realidade de diversos lugares do mundo, incluindo praticamente toda a Europa e atingindo 

sobretudo as crianças176. De acordo com a Assembleia Mundial da Saúde, sua erradicação 

ocorreu apenas em 1980, contabilizando cerca de 300 milhões de mortos apenas no século 

XX177. Diversos são os estudos historiográficos que se dedicaram a entender os efeitos 

sociais da doença no mundo ocidental, ora buscando explicar sua origem e propagação, 

 
175 Como mencionamos anteriormente, os termos “evasão” e “fuga” são utilizados na documentação oficial para 

diferenciar as categorias de trabalhadores, assalariados e escravizados, ainda que refiram-se a uma mesma ação. 

Trata-se de terminologias que reafirmam a condição das pessoas negras enquanto um pertence.  
176 TOLEDO JR., Antônio Carlos de Castro. História da varíola. MG: Revista Médica de Minas Gerais, 

2005;15(1), pp. 58-65. 
177 Erradicação da varíola: um legado de esperança para COVID-19 e outras doenças. Organização Pan-

Americana de Saúde, 2020. Disponível em: < 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6165:erradicacao-da-variola-um-

legado-de-esperanca-para-covid-19-e-outras-doencas&Itemid=812 >. Acesso em 03 nov 2020.  
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focalizando sobretudo o tráfico transatlântico, ora reproduzindo e reforçando preconceitos, 

a partir dos estereótipos acerca do continente africano. Não raro, autores de várias áreas do 

conhecimento – historiadores, sociólogos, médicos – enxergavam em África um continente 

pestífero por natureza, como uma característica inerente àquele povo e território178. 

É verdade que diversas regiões em África eram – e são – recorrentemente assoladas 

por doenças endêmicas e é verdade também que as condições do tráfico, sobretudo dos 

traslados nos tumbeiros, criavam um ambiente propício ao contágio e propagação das 

doenças. Não obstante, é necessário superar os estereótipos e compreender o contexto 

econômico e social das regiões em que se verificava maior incidência de tais doenças, sem 

desaperceber o impacto das ações externas, que envolvia um quadro permanente de 

explorações. Há indicativos, por exemplo, de que os focos endêmicos em África geralmente 

ocorriam a partir de regiões marcadas por grandes períodos de seca e fome179. 

O cenário de desnutrição e escassez de água nestas regiões era agravado pela 

violência do tráfico de escravos, que se somava às aglomerações forçadas, tanto pelas 

migrações em função das carestias, quanto pelas condições sub-humanas do tráfico negreiro. 

Esse entendimento é fundamental dado que a estigmatização de um território, além de 

manter as violências simbólicas, camufla a ação dos sujeitos e estruturas que são partes 

responsáveis por mantê-lo nas condições que o levam a estigmatização. 

Tanto para os casos de varíola quanto para outras doenças infecciosas, não havia 

qualquer estrutura no âmbito da siderúrgica que desse conta de atender e tratar os enfermos. 

Todos os casos, independente da natureza e gravidade em que se apresentavam, eram 

destinados ao Hospital da Fábrica, onde nunca houve um médico-cirurgião fixo presente 

diariamente, nunca houve medicação suficiente, nunca houve espaços que garantissem o 

isolamento de forma adequada e sob acompanhamento, tampouco diagnósticos precisos 

quanto a situação real de cada trabalhador e trabalhadora. Também não encontramos 

qualquer menção a dietas diferenciadas de alimentação para o tratamento dos enfermos ou 

disponibilização de vestimentas apropriadas. 

Os doentes ficavam entregues à própria sorte enquanto resistissem e oferecessem 

alguma expectativa de que voltariam a ser corpos produtivos para o empreendimento. 

Quando o quadro de saúde de um enfermo se agravava, a ponto de ser entendido enquanto 

 
178 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996, pp. 97-164. Ver também: RODRIGUES, Jaime. Comércio de Africanos, doenças e cura. In: 

______No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: Alameda, 2016. 
179 Idem, Ibidem, p. 109. 
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um risco a outros trabalhadores, acionava-se a Presidência da Província a fim de removê-lo 

da siderúrgica, uma vez que passava a representar um problema à gestão do empreendimento 

e uma ameaça aos demais. Outro exemplo disso são os casos de morfeia (lepra), que também 

foram reportados nas correspondências oficiais:   

 

Hoje mando vir da Cidade de Sorocaba um Facultativo para ver os escravos e 

Africanos doentes, que em número de 19 se acham no Hospital entregues a si 

mesmos, visto que não há quem lhes aplique remédio algum: entre os doentes 

existem quatro ou cinco que me parecem morféticos, e que a estarem tocados deste 

mal julgo conveniente que sejam o quanto antes removidos deste Estabelecimento, 

afim de que não contaminem os outros180. 

 

Até meados do século XX, o designativo “morfético” foi comumente utilizado para 

referir-se a pessoas com doenças de pele, que eram também mencionadas como “leprosas” 

ou “lazarentas”181. De forma geral, doenças degenerativas de tecidos, músculos e órgãos, 

eram associadas à lepra, como que causada por múltiplos agentes. Apenas na década de 1970 

o termo “hanseníase” passou a ser utilizado no meio médico e social, designando uma 

patologia específica, com um agente causador único. A nova terminologia emergiu em um 

contexto no qual o universo científico avançava no entendimento, caracterização e 

tratamento da doença e buscava, em alguma medida, romper com a estigmatização das 

pessoas contaminadas182. 

Desde 1874, a partir dos estudos do médico norueguês Gerhard A. Hansen, aventava-

se que o agente causador da patologia era uma microbactéria (bacilo Hansen). No entanto, 

foi apenas no período republicano que as dúvidas encontraram respostas mais consolidadas. 

Inclusive porque, no século XIX, raramente uma doença infecciosa era associada a um 

microrganismo183. 

 
180 Ofício de 12 de abril de 1842, de António Ribeiro Escobar, Diretor Interino da FFSJI, para José Carlos Pereira 

de Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

10. 
181 De acordo com o dicionário português do século XIX, o termo "Morfea" era definido como "mal de São Lázaro, 

Lepra". Cf: SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael 

Bluteau. Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva. Lisboa, 1789, p. 97. 
182 Para saber mais sobre este debate, ver: FERREIRA, António Nelorracion Gonçalves. "Lazaropolis": A lepra 

entre a piedade e o medo (Ceará, 1918-1935). Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade Federal 

do Ceará, Fortaleza (CE), 234f., 2011, p. 23. A respeito da produção acadêmica sobre a história da lepra no Brasil 

na primeira metade do século XX, Heráclides Araújo deixou um legado praticamente incontornável aos estudiosos 

do tema. Chefe do Laboratório de Leprologia do Instituto Oswaldo Cruz e professor de Leprologia da Faculdade 

de Ciências Médicas na década de 1940, suas obras reúnem uma série de fontes primárias além de representar, as 

próprias obras, fontes para a compreensão do imaginário médico especializado do período. Ver: ARAÚJO, 

Heráclides César de Souza. História da lepra no Brasil, períodos colonial e monárquico (1500-1889), vol. I. Rio 

de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946. 
183 COSTA, Dilma Fátima Avellar Cabral da. Entre ideias e ações: lepra, medicina e políticas públicas de saúde 

no Brasil (1894-1934). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense. Niterói-RJ, 410f., 

2007, p. 12. 



129 
 

Importante destacar que as terminologias “lepra” e “hanseníase” não devem ser 

entendidas enquanto sinônimos, como uma patologia que apenas mudou de nomenclatura ao 

longo do tempo. Valer-se de uma designação do século XX, na mesma ótica que outra do 

século XIX, descontextualiza o uso dos termos que, em si, são atribuídos de distintos 

conteúdos e significados socioculturais. Trata-se de denominações que possuem cada qual 

sua historicidade, devendo ser compreendidos a luz de seu tempo. Essa compreensão 

considera, sobretudo, as construções sociais em torno da doença: as diversas transformações 

no cenário sanitário nacional e internacional, nos discursos médicos, nas atribuições 

simbólicas, na compreensão e aceitação social, no imaginário popular. 

Apesar de contagiosa e de ter atingido muita gente, a doença revelou-se de baixa 

infectividade e, na maior parte dos casos, o contágio demanda longos períodos de exposição 

direta com o enfermo. As marcas da doença são visíveis, deixando lesões por todo o corpo, 

atingindo também as mucosas, motivo pelo qual, por séculos, se negou aos ditos “leprosos”, 

“morféticos” ou “lazarentos” a possibilidade de convívio social. Até então, tratava-se de uma 

moléstia sem cura, da qual sequer se sabia cientificamente sua forma de transmissibilidade: 

se por contágio direto no contato interpessoal ou por hereditariedade, se por vírus, fungos ou 

bactéria, se por insetos, pelo ar, pelo sangue, se por qualquer outro meio. 

Ainda que dos avanços científicos, no início do século XX, no Brasil e no mundo, 

houve uma proliferação dos “leprosários”, respondendo a uma política de isolamento 

compulsório, fundamentada em preconceitos. Tratava-se de uma lógica na qual o enfermo 

não era encarado como um sujeito a ser tratado para que pudesse viver por mais tempo e 

com melhor qualidade de vida, mas alguém que representava uma ameaça à sociedade sadia 

e, portanto, deveria ser cerceado de circulação pública. 

Essa medida independia dos indicadores do quadro clínico do enfermo, que poderiam 

ser registrados a partir da observação na progressão da doença. Como não existia cura para 

a lepra, ser isolado pelo “mau de Lázaro” significava não ter qualquer expectativa de retorno 

à vida em sociedade. Segundo Dilma Costa, apesar da lepra já ser uma velha conhecida na 

Europa, sua expansão em áreas coloniais instigou discursos que associavam a doença às 

moléstias tropicais:   

 

Foi sua endemicidade em áreas coloniais que fez suscitar a inquietação entre 

autoridades e médicos, o temor de sua disseminação no ‘mundo branco civilizado’ 

ganharia contornos de uma ameaça pandêmica, alimentando a incessante 

elaboração de estatísticas e projeções sobre a doença. Imperialismo, migração e 

xenofobia acabariam por associar a lepra a questões como raça, eugenia, 

hereditariedade e contágio, fornecendo-nos os elementos necessários para 
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compreensão do conceito da doença nas décadas finais do século XIX (...) Na 

verdade, o surgimento da lepra nas áreas coloniais não foi um fenômeno isolado, 

novas doenças como a malária, a febre amarela ou doença do sono, e também 

doenças conhecidas como a febre tifoide e a varíola, se expandiram nos trópicos. 

(...) A lepra esteve integrada a esta conjuntura, ressurgindo como um velho flagelo 

que assolava as colônias tropicais, ao mesmo tempo em que se produzia uma nova 

área de conhecimento, “este escorregadio espaço temático e disciplinar que é o 

da medicina tropical.”. Sob o ponto de vista de nosso estudo, interessa-nos 

destacar que a lepra fez parte deste constructo científico que se produziu no  final  

do  século XIX e que estabeleceu não apenas um protocolo de pesquisa voltado 

para busca dos agentes patológicos das doenças dos trópicos, como também 

referendou  uma  relação  intrínseca entre trópicos, doença, raça e civilização.184. 

 

A questão sanitária das colônias nos trópicos cada vez mais passou a ser pautado no 

cerne dos discursos médicos da Europa ocidental. Tais discursos, ao construir um imaginário 

da vida nos trópicos, a partir da exotificação e a estigmatização do dito “novo mundo”, lança 

bases para legitimar a presença e a ação imperialista europeia. Nessa perspectiva, tutela e 

redenção eram tarefas para o mundo branco civilizado e cristão, mesmo após os processos 

de independência das colônias. Uma prática que se repete em diversos contextos, se 

pensarmos a ação escravista em África, para atender o tráfico, associada aos paradigmas que 

criou-se sobre aquele continente e enraizou-se no imaginário ocidental. 

O início do século XIX foi marcado pelo acirramento dos conflitos entre a medicina 

oficial e os diversos saberes populares, empregados na atenuação dos sintomas e no 

desaceleramento da progressão das doenças, sobretudo as infecciosas e degenerativas. 

Curandeiros, herbanários e outros que se valiam de práticas empíricas para a manutenção da 

saúde, não concebidas no bojo dos meios acadêmicos, eram tidos como charlatães, curiosos 

ou propagandeados como experientes inferiores, pelas instituições médicas185. 

Trata-se de um contexto no qual a medicina acadêmica, impulsionada pelas elites 

brancas a partir dos referenciais europeus, buscava afirmar sua legitimidade sobrepondo-se 

aos saberes locais populares e suas tradições terapêuticas e curandeiras. O fato de que os 

cirurgiões-médicos que passaram pela FFSJI eram todos europeus decorre, dentre outros 

fatores, da tardia profissionalização e institucionalização da medicina acadêmica no Brasil, 

implementada apenas no século XIX, e que se associava a um processo de subalternização 

da medicina popular. 

 
184 Idem, Ibidem, pp. 60-61. 
185 PIMENTA, Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do século XIX. 

In: CHALHOUB, Sidney et al (org). Artes e Ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas 

(SP): Editora da Unicamp, 2003. 
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As primeiras faculdades de medicina no Brasil foram fundadas a partir de 1832, 

enquanto medida do governo imperial em implementar os padrões “civilizatórios” do velho 

mundo. Não obstante, esse processo, de institucionalização, profissionalização e afirmação 

científica e social da medicina acadêmica, encontrou aguda resistência em função do 

prestígio que dispunham os terapeutas populares, inclusive entre parcelas significativas das 

classes abastadas. Diante disso, entre o final da década de 1820 e início da década de 1840, 

no Brasil, buscou-se repetir uma experiência já tida na Europa em meados do século XVIII: 

valer-se do mercado editorial para a publicação de periódicos médicos, enquanto 

instrumento de disputa da arena social186.  

Ainda que das investidas do governo imperial e dos grupos que sustentavam este 

projeto político, calcados na premissa de superioridade da cultura ocidental europeia, em 

detrimento dos saberes e fazeres populares, as tradições locais dos ditos “subalternos” eram 

tão expressivas que se revelaram incontornáveis: 

 

Não podendo simplesmente denunciar o “charlatanismo” ou a “ignorância 

popular”, os médicos viam-se obrigados a dialogar com a tradição médica popular, 

disputando, em condições desfavoráveis, a autoridade cultural no campo da arte 

de curar (...) Na verdade, durante o século XIX, a disputa entre a medicina 

acadêmica e a medicina popular se tornou cada vez mais evidente, sobretudo em 

determinados contextos, como o de combate às epidemias, quando a gravidade da 

situação expunha a incapacidade da ciência médica de deter a propagação das 

doenças187. 

 

É importante ressaltar que a compreensão sobre o conceito de saúde não era o mesmo 

para todos os sujeitos que compunham a FFSJI, inclusive porque vinham de lugares onde a 

cultura, a organização do cotidiano e a compreensão da vida se organizavam a partir de 

lógicas distintas. Assim, as práticas de cura, bem como a lógica de tratamento das 

enfermidades, epidêmicas ou não, se diferiam substancialmente em cada território. Jaime 

Rodrigues provoca esse debate, ressaltando as distâncias no que se refere ao que era 

compreendido enquanto saúde no continente africano e em todo o mundo ocidental: 

 

Se atentarmos para o conceito de saúde compartilhado por muitas culturas 

africanas, veremos que o Ocidente precisou evoluir muito até alcançá-lo: nas culturas 

da África Ocidental e Centro-Ocidental, saúde envolve a fertilidade das mulheres, a 

caça produtiva, as boas colheitas, as chuvas regulares, o bom entendimento na 

comunidade onde se vive, a força contra os feiticeiros e a boa relação com os 

antepassados. Ou seja, um conceito muito mais permeado pela vida social do que 

pela doença nos limites do corpo do indivíduo. A saúde é entendida como equilíbrio 

 
186 FERREIRA, Luiz Otávio. Medicina Impopular: ciência médica e medicina popular nas páginas dos periódicos 

científicos (1830-1840). In: CHALHOUB, Sidney et al (org). Artes e Ofícios de curar no Brasil: capítulos de 

história social. Campinas (SP): Editora da Unicamp, 2003, pp. 101-104. 
187 Idem, Ibidem, pp. 119-120. 
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e a doença como condição social transitória de desequilíbrio, para o que cabe a ação 

dos sacerdotes – já que religião e cura não são saberes distintos na quase totalidade 

dessas culturas. Religião, magia e cura confundem-se nos saberes/fazeres 

curativos e é legítimo usar as forças naturais e sobrenaturais para intervir, desde 

que as divindades sejam respeitadas. A saúde como bem-estar corporal, social e 

mental, na concepção de milhões de africanos, inclui, também, uma prática que o 

Ocidente vem incorporando apenas recentemente: o conforto familiar. Em 

muitas partes da África, o indivíduo não vive seu mal sozinho, mas sim com sua 

família. Os profissionais de instituições hospitalares ocidentais apenas 

recentemente vêm se dando conta da importância da presença de um familiar no 

acompanhamento e na evolução para a cura de internados por longos períodos, 

sobretudo crianças188. 

 

Compreender essas diferenças, sobretudo no que se refere a lógica de vida de cada 

povo, é fundamental porque evidencia os processos de desterritorialização pelos quais são 

condicionados. Ao serem submetidos a uma perspectiva em que o significado de saúde era 

restrito e que, por assim ser, atendia muito mais aos interesses do “patrão”, uma teia mais 

ampla e complexa da vida em sociedade lhes era saqueada: os laços familiares, as práticas 

espirituais, os saberes e fazeres coletivos, a vida em comunidade, o acolhimento das 

enfermidades e os processos de cura, a autodeterminação. 

Ao longo de todo o século XIX foram diversas as queixas da administração da 

Fábrica em relação aos quadros de saúde de seus trabalhadores. A preocupação, claro, não 

era com o bem estar dos trabalhadores e trabalhadoras de todas as idades em Ipanema, mas 

com o quanto as enfermidades impactavam na produtividade do estabelecimento. Por 

diversas diretorias, em diversos contextos, a situação de saúde dessas pessoas foi relatada 

enquanto um problema para o andamento das atividades produtivas. Não obstante, nenhuma 

alteração estrutural foi efetivada de forma que alterasse esse quadro. Em meados do século 

XIX, o espaço que servia de hospital foi assim descrito: 

 

[...] edificação em pau-a-pique e insuficiente mesmo nas circunstâncias ordinárias 

para o número dos doentes que o ocupam, a ameaça ruína e a força de escoras mal 

se sustenta. Na impossibilidade de poder ocupar-me desde já com a sua 

construção, tenciono transferir os doentes para alguma outra casa, onde os possa 

acomodar enquanto não dou começo a sua edificação189 

 

Em dezembro de 1842, o diretor da FFSJI escreveu ao Presidente da Província de 

São Paulo afirmando que os trabalhos continuavam até onde era possível, dado que a 

situação da falta de braços se agravava cada vez mais devido às doenças. Por esse motivo, 

 
188 RODRIGUES, Jaime. Reflexões sobre tráfico de africanos, doenças e relações raciais. Revista História e 

Perspectivas, v. 25, n. 47, 24 jan. 2013. 
189 Ofício de 02 de dezembro de 1849, de Francisco António Raposo, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da 

Motta, Presidente da Província de São Paulo. Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 26. 
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solicitou que fosse enviado à Fazenda de Ipanema um cirurgião médico e pediu que 

mandasse vir da Corte “ao menos um cento de escravos" que, segundo ele, se sabia terem 

desembarcado no início de setembro do ano anterior e estavam prometidos ao 

estabelecimento. Na carta, assegurou que a Fábrica em breve se desenvolveria e se tornaria 

“de grande utilidade Nacional"190. Já nos anos finais de existência da siderúrgica, a queixa 

reaparece com o mesmo tom. 

Em março de 1883, em ofício da administração a um destinatário cujo nome 

encontra-se rasurado, mencionou-se a “mórbida situação do estabelecimento, com tantos 

convalescidos que só custam aos cofres públicos”. Na correspondência, propõe-se o 

deslocamento dos “enfermos crônicos e incuráveis” para a cidade de São Paulo, de forma a 

tornar o caso “menos oneroso a este Estabelecimento Nacional”. Diz ainda que, dentre os 

casos, havia duas mulheres, ambas negras, uma com desinteria, chamada [Guilhermina] 

outra de nome Efigênia, com hemorragia no útero, que acreditava ter sido ocasionada por 

um aborto. De acordo com o documento, Efigênia encontrava-se debilitada havia vinte e 

nove dias, depois de ser encontrada “convalescendo na mata”. Por isso, era “esperado que 

mande vir por acompanhar também um sacerdote para decidir o destino da dita preta (...) [e] 

o atentado contra os preceitos da fé”191. 

A sugerida retirada destes trabalhadores para a capital em nada se atrelava à 

preocupação em ofertar melhor estrutura para o amparo dos doentes em quadros mais graves. 

A correspondência deixa evidente que a queixa central não era a situação em que essas 

pessoas se encontravam, mas os gastos decorrentes de mantê-las ali. 

O documento é emblemático também para entendermos a situação das mulheres 

naquele espaço, sobretudo pela suposta tentativa de aborto. Para além do ato em si, que pode 

ter sido motivado por diversos fatores, como não desejar criar um filho naquelas condições 

ou ter sido vítima de estupro, como era recorrente entre mulheres negras em todo o período 

colonial e imperial, há diversos riscos a que essa mulher se submeteu. 

Ao se colocar em uma situação extremamente delicada, no meio da mata e em fuga, 

colocou a própria vida em perigo. Ao ser pega, foi temporariamente “salva” por uma 

hemorragia, que a manteve no Hospital da Fábrica; caso contrário, certamente teria sido 

 
190 Ofício de 06 de dezembro de 1842, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para José Carlos Pereira 

de Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
191 Ofício de 28 de março de 1883, da Administração da FFSI, para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO5217, Folder 03. 
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mandada para a cadeia, como se pode antever pela solicitação do acompanhamento de um 

sacerdote e de um destino que condissesse com os “preceitos da fé”. Não sabemos o que 

ocorreu com Efigênia depois disso. Caso tenha sobrevivido, a prisão, os castigos físicos e a 

intervenção da igreja, provavelmente fizeram parte do desfecho dessa história. 

Morrer por complicações no parto era uma situação comum no século XIX em todo 

o Império. Fazia parte da realidade da vida das mulheres mães, sobretudo as trabalhadoras, 

o temor à morte no momento de parir. Na Fábrica de Ipanema não seria diferente, exceto se 

a documentação revelasse uma outra estrutura médica de atendimento às mulheres, o que 

não é o caso. Esse debate merece atenção, visto que até hoje segue sendo uma das principais 

causas de mortalidade de mulheres, sobretudo das que vivem nas periferias urbanas e zonas 

rurais, em função da precarização da saúde pública e das possibilidades efetivas de acesso 

aos equipamentos públicos. 

A diferença era que, se naquele momento, o parto em si era considerado o motivo da 

morte, como se as enfermidades das gestantes fossem naturalmente ocasionadas pelo 

processo de gestação, atualmente, os órgãos de saúde pública reconhecem como agravantes 

para a saúde das mulheres mães as condições de acesso ao acompanhamento médico pré-

natal, as condições de trabalho, repouso, moradia, salubridade, saneamento e alimentação. 

Isso significa que a maior parte das mortes por complicações no parto sempre puderam ser 

evitadas, em qualquer tempo histórico192. Há, hoje, um debate acirrado acerca da 

invisibilização das mulheres, sobretudo mulheres negras e, ainda que pareça redundante, é 

importante ressaltar que isso decorre de um processo histórico, construído e enraizado 

socialmente, cujo legado é sintomático. 

Em Ipanema, as mulheres sempre exerceram atividades fundamentais para garantir o 

funcionamento da fábrica: eram quebradeiras de pedra, cozinheiras, trabalhavam nas 

plantações e nas ferrarias, como demonstramos no Capítulo 1. Preteridas no ambiente da 

siderúrgica, pouco se registrou sobre elas na documentação oficial, ainda que sem elas as 

atividades não funcionassem. 

Em extenso relatório redigido em 1846, o Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, 

discorreu sobre diversas questões no estabelecimento que impactavam o ano financeiro, 

 
192 Folha Informativa – Mortalidade Materna. Organização Pan-Americana de Saúde, 2018. Disponível em: < 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5741:folha-informativa-

mortalidade-

materna&Itemid=820#:~:text=Cerca%20de%20830%20mulheres%20morrem,delas%20poderia%20ter%20sido

%20evitada >. Acesso em 13 out 2020. 
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como a grande mortalidade de bois devido as epidemias e pestes e a falta de braços para os 

trabalhos, com destaque para a morte de 48 africanos livres e os frequentes pedidos de 

demissão dos assalariados por falta de socorro médico quando precisavam. Naquele 

momento, como ocorreu ao longo de todo o século XIX, não havia um médico fixo e 

residente no estabelecimento. 

O Barão reclamou, ainda, da remessa de africanos "buçaes", dizendo que não eram 

aptos ao trabalho na fábrica. Nessa remessa, foram enviadas também trinta mulheres que, 

segundo ele, foi uma ação onerosa ao estabelecimento. O Barão foi enfático em suas queixas, 

reduzindo a utilidade delas ao controle social dos homens negros. Disse que não estavam 

acostumadas ao trabalho, mas eram importantes para conter os homens pretos, uma vez que 

eles inevitavelmente saiam a farrear no entorno: 

 

Também pouca utilidade puderam prestar as crioulas enviadas do Arsenal da 

Marinha, as quais aumentando ainda aquelas despesas ordinárias da Fábrica com 

o seu sustento e vestuário, chegaram muito mais tarde do que os Africanos e não 

estavam acostumadas ao rigoroso trabalho do campo em roças e minas, trabalhos 

para os quais inquestionavelmente são muito convenientes os homens, todavia 

reconhecendo eu que é imprescindível haver sempre um certo número delas para 

outros serviços menos lucrativos e para conservação dos pretos, que aliás é 

impossível que não façam surtidas pela vizinhança, o que é bem prejudicial, estou 

bem convencido da bem acertada medida com que procedeu o Excelentíssimo 

Ministro da Marinha em sua remessa193. 

 

No ano seguinte, o diretor retomou essas reclamações enquanto justificativas acerca 

do fechamento da receita e despesa do estabelecimento, sendo a despesa muito maior do que 

se esperava. De acordo com o novo relatório, a FFSJI recebera noventa escravos "buçaes”, 

trinta dos quais eram mulheres194. Segundo ele, eram escravas com experiência no trabalho 

doméstico, portanto, estavam despreparadas para os afazeres fabris. A queixa era que todos 

eles, de modo geral, ocasionaram grandes despesas aos cofres da siderúrgica quando 

chegaram, sobretudo pela morosidade em treiná-los195. 

Na tentativa de esclarecer os débitos da fábrica, atribuiu a esses negros e negras a 

culpa pelos gastos exorbitantes. A contradição é que, se em um momento essas mulheres são 

referidas como provenientes do Arsenal da Marinha, em outro eram mencionadas como 

 
193 Relatório de 1846, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima e Silva, 

Presidente e Comandante das Armas da Província. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 19. 
194 “Boçal” era o termo utilizado para denominar os africanos que ainda não dominavam a língua portuguesa. No 

relatório, reiteradas vezes o diretor se vale do termo também para desqualificá-los, de forma que tal categorização 

endossasse o argumento da inadaptabilidade aos trabalhos fabris. 
195 Relatório de 28 de abril de 1847, de [?], para Manoel da Fonseca Lima Silva, Presidente de Província de São 

Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 19. 
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escravas domésticas. Em um momento são úteis para controlar os homens, em outro eram 

tidas como inúteis aos trabalhos da siderúrgica. 

O documento não considera como trabalho plantar e preparar os alimentos que 

alimentavam todo o contingente de trabalhadores da fábrica, o que não era tarefa dos 

homens. Não menciona o trabalho de lavar as roupas e mantas, de buscar e carregar água 

para matar a sede de todos e todas, de realizar os partos ou acudir os doentes no final de cada 

dia, em um ambiente em que a prestação de socorro era extremamente morosa, como os 

próprios diretores relataram ao longo de toda existência da siderúrgica. Tampouco a 

reprodução e criação das crianças, que desde pouca idade seriam também empregadas nos 

serviços da Fazenda de Ipanema. Nada disso os documentos consideram e que, sabemos, 

eram majoritariamente trabalhos atribuídos e desempenhados pelas mulheres, sendo tarefas 

fundamentais para a manutenção da vida. 

Para além das mulheres negras, outras também desempenharam papeis importantes 

em Ipanema. Em março de 1843, o diretor da fábrica escreveu ao Presidente da Província 

informando que havia nascido um casal de escravos e falecido um africano livre chamado 

Daniel, que estava no Hospital da Fábrica com mal de boubas. Alertou que se tratava de uma 

doença contagiosa e que estava atingindo muitos deles. Diante da situação, a mulher do 

Soldado Municipal Permanente Severino José Garcez apresentou-se para curá-los, mediante 

uma pequena gratificação por cada um que sarasse. 

O diretor defendeu que os cuidados dela vinham se mostrando muito eficazes na 

melhora do quadro de saúde destes enfermos. Inclusive, havia um africano que parecia ter 

poucos dias de vida e que apresentou resultados positivos a partir desse contato com ela. 

Ressaltou, ainda, que esse era o único recurso admissível naquele momento, dado "o 

excessivo preço de trinta mil réis por cada visita de médico de Sorocaba e sessenta mil 

quando sendo de Itú". Nesse sentido, pediu que o dito soldado fosse conservado no 

destacamento por mais alguns meses196. 

Boubas é uma doença de pele contagiosa, bem semelhante à sífilis em seus sintomas 

e muitas vezes confundida com ela. Uma doença endêmica bastante presente no Brasil até 

meados do século XX e que, quando não tratada, debilita em profundidade tecidos e ossos197. 

 
196 Ofício de 08 de março de 1843, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Coronel Joaquim José 

Luiz de Sousa, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
197 MUNIZ, Érico Silva Alves. Basta aplicar uma injeção? Saúde, Doença e Desenvolvimento: o Programa de 

Erradicação da Bouba no Brasil (1956-1961). 2009. 139 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da 

Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2009, p. 16. 
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Conforme relatado na documentação oficial, atingiu muitos trabalhadores da FFSJI e, 

enquanto uma doença que não tinha cura no século XIX, a situação é emblemática, dado que 

a solicitação para que o soldado fosse mantido em suas atribuições, decorreu do trabalho que 

a mulher dele desempenhava. 

Para além de reafirmar os diversos papeis exercidos pelas mulheres na FFSJI, essa 

situação demonstra os limites da medicina institucional acadêmica. Tanto na vida cotidiana, 

quanto no âmbito da siderúrgica, suas lacunas eram supridas pela medicina popular, pelos 

saberes praticados por pessoas comuns. O exercício de práticas curandeiras por pessoas 

consideradas leigas, era uma alternativa aos padrões europeus de medicina, sobretudo 

quando da falta de respostas e resoluções objetivas que, ao menos, atenuassem os sintomas 

das moléstias incuráveis. A medicina popular supria também a inacessibilidade, pela maior 

parte da população, da medicina institucional. Isso porque, não existia um sistema de saúde 

público e os custos com médicos-cirurgiões e boticários eram extremamente elevados.  

A partir de relatório de 1869, os casos tratados no segundo semestre do ano anterior 

na enfermaria da Fábrica foram de reumatismo, supressão de transpiração, bronquite, febre, 

constipação de ventre, pleuropneumonia, metrorragia, parto, contusão, abscesso, cólica, 

ferimentos, sarna, panarício, desinteria, erisipela, úlceras, queimadura, vermes intestinais, 

cefalalgia (cefaleia), gastrite, tuberculose pulmonar, hipertrofia do coração, gastroenterite, 

hepatite, odontalgia, fístulas anais, congestão cerebral, nevralgia e apoplexia198.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
198 "Mapa do movimento da enfermaria desta Fábrica de 1º de Julho à 31 de Dezembro de 1868", de 01 de janeiro 

de 1869, assinado pelo Dr. Virgílio Augusto de Araújo, Médico efetivo do estabelecimento. APESP – Fábrica de 

Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
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Tabela 12: Registros da enfermaria da FFSJI de 31 julho à 31 de dezembro de 1868 

 

 
Notas 199 200 201 202 203 204 205 206 207 

 

 
199 Constipação intestinal. Dicionário Médico, 2014. Disponível em: <https://www.xn--dicionriomdico-

0gb6k.com/Constipa%C3%A7%C3%A3o_intestinal_.html>. Acesso em 12 nov 2020. 
200 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789, p. 152. 
201 Hipertrofia cardíaca. Portal São Francisco, 2020. Disponível em: 

<https://www.portalsaofrancisco.com.br/saude/hipertrofia-cardiaca>. Acesso em 12 nov 2020. 
202 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo I, A-K. Lisboa, 1789, p. 679. 
203 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789, p. 127 
204 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo I, A-K. Lisboa, 1789, p. 619. 
205 Nevralgia. Cuf, 2018. Disponível em: <https://www.cuf.pt/saude-a-z/nevralgia>. Acesso em 12 nov 2020. 
206 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789, p. 97 
207 Sarna. Dicionário Médico, 2014. Disponível em: <https://www.xn--dicionriomdico-0gb6k.com/sarna.html>. 

Acesso em 12 nov 2020. 
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Notas: 208 209 210 211 212 213 214 215 

 

 

 
208 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789, p. 497. De acordo com o 

tomo I do mesmo dicionário, “bofe” referia-se a pulmão: “parte do corpo animal que se dilata, e contrai, quando 

respiramos, e serve principalmente para a função da respiração". Idem, Tomo I, p. 186. 
209 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo I, A-K. Lisboa, 1789, p. 10. 
210 Glossário médico específico do sistema circulatório. E-disciplinas USP, 2019. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/mod/glossary/showentry.php?eid=27026>. Acesso em 05 out 2020. 
211 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789, p. 500. 
212 Cefalgia. Dicionário Médico, 2014. Disponível em: <https://www.xn--dicionriomdico-

0gb6k.com/cefalalgia.html>. Acesso em 12 nov 2020. 
213 Gastrite. Dicionário Médico, 2014. Disponível em: <https://www.xn--dicionriomdico-

0gb6k.com/Gastrite.html>. Acesso em 12 nov 2020. 
214 Gastroenterite. Dicionário Médico, 2014. Disponível em: <https://www.xn--dicionriomdico-

0gb6k.com/Gastroenterite.html>. Acesso em 12 nov 2020. 
215 MACHADO, Lucas V. Sangramento uterino disfuncional. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 45, n. 4, 

pág. 375-382, agosto de 2001. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

27302001000400010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 de out de 2020. 
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Notas: 216 217 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

A relação informa a entrada de 121 enfermos no Hospital da Fábrica e demonstra que 

a maior parte das enfermidades decorriam em função das condições em que viviam218. As 

doenças respiratórias, por exemplo, como tuberculose pulmonar, pneumonia e bronquite, 

certamente estão diretamente relacionadas com a estrutura de moradia em que residiam, bem 

como à carência de vestes apropriadas que dessem conta das bruscas variações térmicas que 

enfrentavam ao longo do dia, sob sol, chuva e vento. Situação que se agravava ao 

considerarmos que parte destes trabalhadores exerciam funções em ambientes de fuligem e 

altas temperaturas, como na carvoaria, junto aos fornos de fundição e no refino. 

 
216 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo I, A-K. Lisboa, 1789, p. 325. 
217 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau. 

Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo II, L-Z. Lisboa, 1789, p. 345. No mesmo 

dicionário, “humor” é definido como “líquido que gira e circula nos vasos do corpo humano e nos das plantas, 

para a vegetação de ambos os corpos”. Idem, Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo padre D. Rafael 

Bluteau. Reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva – Tomo I, A-K. Lisboa, 1789, p. 687. 
218 Para as descrições das doenças buscamos todas as referências no “Diccionario da Lingua Portugueza (...)” 

que temos utilizado ao longo dessa pesquisa, a fim de aproximar as definições com a compreensão do século XIX. 

Para os verbetes inexistentes no dicionário conferimos em outras plataformas online. 
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O ambiente de moradia contribuía substancialmente com os problemas pulmonares. 

Como tratamos anteriormente, eram espaços altamente insalubres, com pessoas e famílias 

aglomeradas, por vezes sem forro e que alagavam com frequência, o que aumentava a 

proliferação de fungos e bactérias. A precariedade dos espaços habitacionais acometia todas 

as categorias de trabalhadores, com exceção do corpo administrativo. Não obstante, é 

importante consideramos que o nível da precarização era distinto entre eles. 

Ao passo em que os assalariados viviam em casas maiores e com janelas, embora não 

suficientes para acolher tantas pessoas, os negros escravizados e livres viviam aos montes 

em um antigo curral sem janelas e sem chaminés. Mesmo ambiente em que fumavam, 

dormiam e eram surpreendidos por lamaçal e taipas desabando, quando dos períodos 

chuvosos. Isso em um contexto em que, por vezes, passavam anos sem receber novas vestes 

e cobertores. 

Doenças de ação bacteriana ou causadas por parasitoses, como panarício, desinteria, 

erisipela, gastroenterite, vermes intestinais, sarna, dentre outras, também respondem a este 

cenário de insalubridade. Trata-se de enfermidades provocadas, sobretudo, pela ingestão de 

água e alimentos contaminados, bem como pelas condições de higiene do ambiente em que 

se vive. Ao longo de todo o século XIX, doenças no útero, como metrorragia, ou relacionadas 

ao parto, são os casos mais reportados dentre as enfermidades que atingiam as mulheres. Já 

os registros que envolvem queimaduras, contusões e ferimentos, indicam acidentes de 

trabalho, assim como os quadros de reumatismo e nevralgia, doenças musculares e nervosas 

que seguramente se relacionam com a intensidade da carga de trabalho. 

Ainda que não saibamos exatamente as origens, é certo que a maior parte das doenças 

arroladas na relação acima, quando não ocasionadas, eram agravadas pelo excesso de 

trabalho que se exigia desses corpos enquanto permaneciam ativos e serviam como mão de 

obra. Isso se aplica a todas as categorias submetidas ao trabalho compulsório. 

As sínteses seguintes permitem compreender por gênero e categoria legal o trânsito 

na enfermaria da Fábrica no segundo semestre de 1868, informando o perfil das pessoas 

adoecidas que apresentamos na tabela anterior: 
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Tabela 13: Entradas na Enfermaria da FFSJI entre junho e dezembro de 1868 

 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

Gráficos 7, 8, 9: Perfil dos enfermos da FFSJI por idade, gênero e estatuto 
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Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

Entre julho e dezembro de 1868 foram registradas 121 entradas na enfermaria da 

Fábrica. Destes, 67 eram legalmente livres e 54 eram negros escravizados. Apesar do 

reduzido número de mulheres na siderúrgica, se comparado à quantidade de homens, elas 

compõem mais de 30% das pessoas que adoeceram. É expressivo também o número de 

menores escravizados, se comparado aos livres. Não sabemos quantos trabalhadores 

exatamente havia no período compreendido por este levantamento; no entanto, uma relação 

do ano anterior permite uma compreensão aproximada de uma dessas categorias, os 

“escravos da nação”, que totalizavam 75 pessoas219. 

Essa é uma informação relevante, pois nos permite dimensionar o quão expressivo 

foi a quantidade de doentes registrados na enfermaria da Fábrica no segundo semestre de 

1868. Isso é possível porque, neste período, o número de trabalhadores sofreu poucas 

alterações em todas as categorias. Na documentação administrativa não há registros de novas 

entradas ou saídas dos empregados na FFSJI, tendo em conta também os casos de fugas e 

falecimentos. 

Isso significa que, se considerarmos uma média de 75 negros escravizados existentes 

na siderúrgica entre 1867 e 1868 e o dado de que 54 deles foram registrados na enfermaria, 

temos um ambiente em que quase a totalidade de trabalhadores e trabalhadoras desta 

categoria – uma média de 72% – em algum momento adoeceu de forma aguda, enquadrando-

se em algum dos casos mencionados acima. 

 
219 Relatório de 28 de fevereiro de 1867, de Joaquim de Sousa Mursa, diretor da FFSJI, para o Desembargador 

José Tavares Bastos, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, 

Folder 10. 
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Importante ressaltar que os Mapas de Enfermaria existentes na documentação da 

FFSJI não contabilizam reincidências. A prática consistia na abertura de uma “conta” para 

cada pessoa que registrasse sua primeira entrada. A contabilização do trânsito na enfermaria 

considerava o número de pessoas registradas naquele semestre, não levando em 

consideração a quantidade de vezes que a mesma pessoa recorria ao auxílio médico. Como 

não foi possível encontrar essas contas ou fichas médicas, não podemos mensurar a 

progressão e o agravamento dos adoecimentos ao longo do tempo. 

A relação seguinte informa o perfil dos “Escravos da Nação” que existiam na FFSJI 

em 1867, discriminados por gênero e faixa etária: 

 

 

Tabela 14: Escravos da Nação existentes na FFSJI em 1867 

 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

Gráfico 10: Faixa etária dos Escravos da Nação existentes na FFSJI em 1867 

 
 

 
 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 
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Percebemos também um grande número de menores que adoeciam, representando, 

em 1867, quase 60% dos casos registrados na enfermaria da Fábrica. Isso se explica pela 

extrema desnutrição e todas as necessidades não atendidas que essa etapa da vida demanda 

para o desenvolvimento da musculatura, dos ossos, da arcada dentária etc. Nesse sentido, as 

crianças, e também os idosos, eram certamente mais vulneráveis. 

Embora a carência de trabalhadores ativos na FFSJI fosse uma reclamação constante 

na documentação oficial, tanto o corpo administrativo quanto os governos local e Imperial 

pouco faziam no sentido de melhorar as condições de trabalho, de vida e mesmo o serviço 

de auxílio médico, a fim de mantê-los saudáveis e, por consequência, aptos aos trabalhos 

mais pesados da siderurgia. A única cobrança realizada pela diretoria da Fábrica às 

autoridades locais em relação a isso era no sentido de pleitear um médico fixo residindo no 

estabelecimento ou com maior frequência de visitas, dadas as recorrentes queixas por falta 

de braços em função das enfermidades, agravadas pela morosidade no atendimento de saúde 

e pronta prestação de socorro. 

Jamais se discutia as causas dos adoecimentos, a melhoria da alimentação das 

trabalhadoras e trabalhadores e das crianças que morriam por desnutrição, o fornecimento 

de mais e melhores vestimentas e cobertores, tampouco a estruturação de condições 

adequadas de moradia. A prática era exigir do trabalhador o máximo que seu corpo pudesse 

aguentar e, quando não suportasse mais, medicá-lo. Isso quando houvesse médico e 

medicação. 

Katia Mattoso, ao se debruçar sobre os inventários post-mortem de Salvador (BA) 

para os biênios de 1805-1806 e de 1810-1811, demonstra que o exercício de um ofício 

específico, a idade e o estado de saúde dos escravos, implicava diretamente em seu valor de 

compra e venda. Isso porque, tais elementos eram medidores do tempo de vida útil e da 

capacidade produtiva desses sujeitos: 

 

O alto preço das crianças de oito anos explica-se pelo fato que era, geralmente, 

nesta idade que começava para a criança a aprendizagem de um ofício ou de uma 

profissão. Assim, segundo as aptidões demonstradas pelo pequeno escravo, o seu 

preço de avaliação aumentava e não são raros os casos em que encontramos 

crianças de doze anos valendo preços de escravos já possuidores de um ofício e 

em excelentes condições de saúde. (...) No que diz respeito aos escravos doentes, 

estropiados e idosos, o seu valor diminuía segundo o grau de incapacidade que 

eles sofriam. (...) Estas doenças podem ser reagrupadas em algumas categorias: 

doenças torácicas, doenças venéreas e doenças nervosas, como é o caso das 

numerosas erisipelas encontradas. Ao lado destas, encontramos os vários tipos de 

estropiados. A maioria dos escravos se tornavam aleijados por causa de acidentes 
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de trabalho, como é o caso, por exemplo, desta moendeira que perdeu o braço, ou 

deste escravo, servidor de trapiche, que tinha as veias da coxa descobertas. Raros 

eram os escravos aleijados por mal formação congênita220 

  

Isso significa que, além da perda de trabalhadores produtivos em todas as categorias, 

em função desse cenário de condições sub-humanas de trabalho e de vida, para o caso dos 

escravizados, o débito para o Estado era também a desvalorização do valor de mercado 

destes homens e mulheres, objetificados pela escravização. Essa questão revela uma das 

tantas contradições das práticas de governo no que se refere a organização da força produtiva 

a partir da subalternização dos sujeitos.   

A tabela e o gráfico seguintes, elaborados a partir dos dados levantados pelo mesmo 

documento em que classificamos gênero e faixa etária dos Escravos da Nação existentes na 

FFSJI em 1867, permite compreender o engajamento desta categoria no trabalho, a julgar 

por suas capacidades físicas: 

 

 

Tabela 15: Engajamento dos trabalhadores da FFSJI em 1867  

 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Os escravos na Bahia no alvorecer do século XIX. Estudo de um grupo 

social. Revista de História, n. 97, pp. 109-35, 1974, pp. 131-132. Ver também: ______. Epidemias e flutuações 

de preços na Bahia no século XIX”, In: L’histoire quantitative du Brésil, 1800-1930. Paris: CNRS, 1973, pp. 183-

202. 
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Gráfico 11: Engajamento dos trabalhadores da FFSJI em 1867 

 

 
 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

Dos 75 negros escravizados, 59% frequentavam a escola. Provavelmente esse grupo 

se refere aos jovens até 14 anos, que também contabilizavam 59% da categoria. 

Abordaremos melhor a questão da educação na FFSJI adiante. Para especificar o nível de 

participação nos trabalhos, aqueles que frequentavam a escola foram inseridos em um grupo 

específico, não sendo considerados trabalhadores ativos mesmo quando empregados em 

serviços moderados, ainda que jamais estivessem dispensados de suas atribuições em função 

do tempo de aprendizagem. 

Essa diferenciação provavelmente ocorre para indicar aqueles que possuíam 

limitações físicas, como é o caso dos idosos e dos enfermos, quantificados na categoria 

“moderados”, e aqueles que não tinham impedimentos de saúde, mas que algumas horas do 

dia eram reservadas para a educação, que é o caso dos aprendizes. De todo modo, o número 

de pessoas consideradas “incapazes para o serviço” ou que estavam sob “serviço moderado” 

é expressivo e revela a complexa situação que se encontravam. 

Mesmo em fases em que a Fábrica conseguiu manter sob contrato o mesmo cirurgião-

médico por um período maior, as visitas ao estabelecimento eram espaçadas, de forma que 

não havia tempo hábil para acudir urgências ou situações que demandassem 

acompanhamento contínuo. O médico dinamarquês Dr. Theodoro Langgaard, por exemplo, 

foi contratado em 1843, depois de uma série de cobranças da administração em função do 
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crescente número de doentes, que implicava na diminuição de trabalhadores ativos221. 

Permaneceu na Fábrica por nove anos, quando, em 1852, seguiu para a Santa Casa do Rio 

de Janeiro222. 

Seis anos depois de sua contratação, a diretoria pediu o aumento de seu pagamento a 

fim de que, invés de uma visita semanal, pudesse estar no estabelecimento de dois em dois 

dias ou de três em três, o que sugere que as visitas semanais não estavam suprindo as 

demandas, no que se refere as enfermidades dos trabalhadores223. 

Depois de trabalhar na Santa Casa do Rio de Janeiro, o Dr. Langgaard (1813-1883) 

também serviu em fazendas em Campinas, em 1859, na antiga Vila de São Carlos, e é um 

dos sujeitos que ilustram o debate que aqui tratamos a respeito do complexo cenário de 

disputas que a medicina acadêmica travou com a medicina popular ao longo do século XIX, 

abrindo margens para a implementação de um campo editorial médico. Enquanto uma figura 

que se inseria no âmbito da profissionalização médica nos moldes europeus, mas que não se 

alinhava de todo à medicina imperial, em 1865 publicou sua primeira edição do “Dicionário 

de Medicina Doméstica e Popular”224, na perspectiva de que, enquanto médico formado, 

pudesse dialogar com aqueles onde os profissionais da medicina acadêmica não chegavam. 

Grosso modo, propunha-se a orientar procedimentos básicos, sobretudo para as moléstias 

tropicais, até que houvesse condições de acompanhamento médico profissional225. 

Ou seja, ainda que se propusesse a dialogar com a medicina popular, direcionando-

se a pessoas leigas, não a defende em substituição aos parâmetros científicos de tratamento. 

Por outro lado, publicizava o entendimento dos limites da medicina acadêmica, dado que 

estava ainda bem distante de chegar em todos os territórios, para todas as pessoas. 

 
221 Em 06 de dezembro de 1842, António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, remeteu um ofício para José Carlos 

Pereira de Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo, em que cobrava o envio de um médico em 

função da “falta de braços” que, segundo ele, só aumentava em função das doenças. APESP – Fábrica de Ferro 

de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
222 Ofício de 06 de dezembro de 1853, de Francisco António Raposo, diretor da FFSJI, para José António Saraiva.  

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 04.  
223 Ofício de 23 de março de 1849, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Motta, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 02. 
224 LANGGAARD, Theodoro J. H. Dicionário de medicina doméstica e popular. v.1. Rio de Janeiro: Laemmert. 

1865. 
225 MEDEIROS, Aline da Silva. Autoria científica do doutor Chernoviz entre a vulgarização da medicina e a 

formação profissional: o caso do Dicionário de medicina popular, 1842-1890. Revista História, Ciências, Saúde. 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.25, n.1, jan.-mar. 2018, p.33-49. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v25n1/0104-5970-hcsm-25-01-0033.pdf>. Acesso em 15 nov 2020. Ver também 

GUIMARÃES, Maria Regina Cotrim: Chernoviz e os manuais de medicina popular no Império. Revista História, 

Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 501-14, maio-ago. 2005. Disponível em < 

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v12n2/16.pdf>. Acesso em 15 nov 2020. 
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Não sabemos necessariamente se o posicionamento do Dr. Langgaard era genuíno no 

sentido de se colocar empático aos problemas sociais, em um contexto permeado por 

diversas endemias sem que houvesse uma atuação efetiva dos governos locais e Imperial ou 

se suas publicações inserem-se numa perspectiva de, a partir do campo editorial, arraigar a 

medicina acadêmica no cotidiano das pessoas, reforçando sua necessidade a fim de legitimá-

la. De todo modo, isso demonstra a complexidade desse debate e sua efervescência no século 

XIX no “Novo Mundo”. 

Durante o tempo em que atuou na FFSJI, o Dr. Theodoro Langgaard também foi 

nomeado para perito na avaliação das condições físicas e produtivas da “parda Mariana”, 

uma das escravas da Fábrica. Essa função se deu em conjunto com o Capitão-mor Francisco 

Cândido Sagalerva, que era responsável pelo almoxarifado da siderúrgica. A eles foi 

atribuída a tarefa de mensurar quanto valeria Mariana, na perspectiva de precificar sua 

liberdade. No Termo de Avaliação consta que: "(...) sendo examinada a referida parda 

Mariana e bem assim questionada acerca do seu préstimo, julgaram de comum acordo valer 

ela a quantia de quatrocentos mil réis, sendo para obter sua liberdade (...)"226. 

Na ocasião, o diretor Ricardo Gomes Jardim se incomodou com o parecer, alegando 

que a indicação de valor era menor do que realmente ela valeria: 

 

Levo incluso à presença de V. Exa. o termo de avaliação por ambos assinado, nada 

tendo a observar senão que em meu conceito o preço da avaliação é 

demasiadamente favorável à dita escrava, a qual, sendo bem constituída e tendo 

apenas 15 a 16 anos de idade, valeria pelo menos quinhentos mil réis se fora 

propriedade particular227. 

 

O posicionamento do diretor em nada tem a ver com a valorização da menina. Ao 

defender a atribuição de um valor maior por suas qualidades, saúde e jovialidade, reafirma 

seu lugar de defesa dos interesses do empreendimento, uma vez que isso implicava em 

dificultar, para Mariana, a compra de sua liberdade. Certamente se a situação fosse outra, 

em que Mariana pertencesse a outro senhor e estivesse à venda para a FFSJI, o diretor 

alegaria que ela não valeria tal montante. 

Os governos locais e a administração da siderúrgica não se responsabilizavam com 

os gastos no tratamento das enfermidades, sendo da responsabilidade dos próprios 

trabalhadores, no caso dos assalariados e africanos livres, adoecidos em razão de suas 

 
226 Ofício de 25 de setembro de 1848, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Domiciano Leite Ribeiro, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 25. 
227 Ofício de 25 de setembro de 1848, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Domiciano Leite Ribeiro, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 25. 
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atividades laborais, arcar com estes custos. Não sabemos se tal situação se manteve na 

segunda metade do século XIX mas, de acordo com Regulamento de maio de 1834, o 

Hospital da Fábrica ficaria sob encargo de um médico cirurgião que, no entanto, nunca esteve 

exclusivamente disponível para as demandas do estabelecimento. Esse médico disporia de 

um enfermeiro para seu auxílio, devendo acudir os operários e demais empregados da 

siderúrgica. Cada enfermo deveria ter uma conta nominal, para que os remédios e dietas 

fossem descontados de seus vencimentos, exceto nos casos em que fossem "feridos ou 

maltratados por algum desastre no serviço Nacional"228. 

O Regulamento não descreve o que seria considerado um “desastre” em serviço, 

ficando a cargo das próprias chefias ou autoridades locais a interpretação de quem arcaria 

com a responsabilidade e, por consequência, com o débito. Não sabemos como essa 

resolução se aplicaria aos negros escravizados mas, para o caso dos africanos livres, 

certamente isso se somaria às dívidas dos que já tinham por obrigação os trabalhos forçados 

como indenização aos senhores e ao Estado, em troca de sua liberdade.  

Esse procedimento implicava em um cenário crescente de complicadores nas 

condições de trabalho e de vida das trabalhadoras e trabalhadores da siderúrgica. Ao se 

endividarem, o resultado era a obrigatoriedade do trabalho como moeda de troca. Assim, 

criava-se novos quadros de compulsoriedade do trabalho e um ciclo de agravamentos das 

más condições materiais, fato que ocasiona também na diminuição da autonomia dos 

sujeitos, sobretudo porque abrir uma conta nominal no Hospital da Fábrica, na prática, era 

também uma medida para a manutenção dos vínculos com o estabelecimento, sobretudo a 

partir das dívidas que se estabeleciam para com a Fazenda de Ipanema e as autoridades do 

governo. 

Essa questão é fundamental para compreendermos que os casos registrados pela 

enfermaria não informam a totalidade de doenças que acometeram os empregados na 

Fábrica. No caso daqueles legalmente livres, abrir uma conta na enfermaria significava gerar 

custos que a maioria não teria condições de pagar, inclusive os assalariados com menor 

remuneração, dado os frequentes atrasos no pagamento do soldo. 

Para os africanos livres, significava aumentar a dívida que já tinham com o Estado e 

distanciar-se ainda mais da expectativa da liberdade ou da possibilidade de retornar à África, 

para aqueles que pleiteavam esse retorno. Já os escravizados muitas vezes sequer eram 

 
228 Regulamento de 26 de maio de 1834, assinado por [Antero] José Ferreira de Brito e José Ignacio da Silva. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 01. 
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diagnosticados pois, para a administração da siderúrgica, era mais interessante mantê-los em 

trabalho, independente da situação de saúde em que se encontravam, exceto para os casos 

de doenças contagiosas, pelo risco de invalidar outros. 

Além de tratar, era função do médico identificar os que estavam efetivamente 

enfermos e os que fingiam doença. Já comentamos isso anteriormente, no caso do médico 

Rennov. Dentre outras queixas, a diretoria mencionou que sua ausência prejudicava a 

Fábrica, uma vez que era ele quem declarava se o operário ou o escravo estava mentindo, 

inventando uma enfermidade para se ausentar do trabalho. Isso já havia sido posto enquanto 

responsabilidade do médico desde a fundação da siderúrgica quando, em Sessão de julho de 

1811, deliberou-se que o cirurgião da Fábrica deveria todos os domingos fazer uma visita 

aos enfermos escravos e entregar uma nota ao diretor, justificando o motivo pelo qual não 

podiam trabalhar229. 

Fingir doença não era de todo improvável. Essa poderia ser uma estratégia possível 

para aqueles que, exaustos, não estavam dispostos ou organizados para a fuga. Por outro 

lado, diagnosticar como saudável um escravo doente era também um caminho fácil para 

mantê-lo no trabalho, sem considerar suas condições físicas e, sobretudo, sem precisar 

custear a manutenção de sua vida com medicamentos e atenção médica. 

 O cenário de profunda precariedade nas condições de vida do conjunto de 

trabalhadores da Fábrica de Ferro de Ipanema se contrastava com as recorrentes queixas 

administrativas que versavam sobre a carência de mão de obra na Fábrica. Como já 

mencionamos aqui, o principal fator que tornava trabalhadores ativos da siderúrgica em 

inválidos, ou de menor força produtiva, era o adoecimento. 

No caso dos africanos escravizados, para as autoridades, adoecer significava mais do 

que ter mão de obra ociosa. Para além disso, tratava-se de um investimento que perderia 

valor de mercado. Apesar disso, em Ipanema, as enfermidades eram ocasionadas, sobretudo, 

pelas condições sub-humanas em que as pessoas eram obrigadas a viver: muitas submetidas 

ao trabalho compulsório, com extrema carência alimentar e nutricional, sem abastecimento 

de água limpa para o consumo, sem vestes adequadas para a proteção do sol e do frio, em 

moradias demasiadamente insalubres e sem a possibilidade de atendimento médico imediato 

quando necessitavam. 

 
229 Relatório de 04 de julho de 1811, de José Arouche de Toledo Rendon, representante dos acionistas da FFSJI. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 21. 
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A questão da saúde na Fábrica de Ipanema expõe parte do rol de contradições 

administrativas e sistêmicas que atravessaram o século XIX sem quaisquer medidas que 

alterassem este cenário: ao passo em que se demandava trabalhadores produtivos, não se 

criava condições para mantê-los saudáveis e, portanto, ativos. Tampouco para que se 

recuperassem quando adoeciam. Quadros de enfermidades agudas fez parte da experiência 

da maior parte das trabalhadoras e trabalhadores que por Ipanema passaram sendo, grande 

parte deles, evitáveis. Não se tratando de um caso isolado, Ipanema espelha um contexto 

mais amplo do gerenciamento Imperial de sua força produtiva, reproduzindo um sistema de 

trabalho fadado ao esgotamento. 

 

 

2.3 Educação 

Na Fábrica de Ferro São João de Ipanema houve uma escola, voltada para primeiras 

instruções. Em função da escassa documentação e da ausência de referências bibliográficas 

consolidadas existentes sobre ela, sabemos pouco sobre como foi organizada, quais seus 

objetivos gerais e específicos, quais os critérios de matrícula e como se efetivou na prática. 

Não temos por pretensão, aqui, adentrar no amplo universo da história da educação no Brasil, 

tampouco nos aprofundarmos na historiografia da educação dos escravos no período 

imperial, um terreno ainda árido, apesar da frequente renovação no campo da história da 

escravidão, que tem despontado com alguns caminhos importantes acerca do tema230. Não 

obstante, por se tratar de um dos ambientes de frequência cotidiana dos trabalhadores da 

Fábrica, sobretudo os mais jovens, buscamos saber um pouco mais sobre a existência dessa 

escola, garimpando informações nos extensos relatórios administrativos da siderúrgica, na 

perspectiva de desvelar um pouco mais sobre a rotina e a vida dessas meninas e meninos. 

Descobrimos, por exemplo, que não só os filhos de operários livres a frequentavam, 

sendo um espaço comum também para as crianças escravizadas. Recebiam as mesmas 

 
230 Para saber mais a respeito da escolarização da população negra no Brasil, até o final do século XIX, ver: 

BARROS, Surya Aaronovich Pombo de. Discutindo a escolarização da população negra em São Paulo, entre o 

final do século XIX e início do XX. In: ROMÃO, Jeruse. História da educação   do   negro   e   outras   histórias.   

Brasília:   ME, 2005. Disponível em: 

<http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_volume6_historia_da_educacao_do_negro_e_outras_historias.p

df>. Acesso em 28 dez 2020 e também: Bastos, M. H. C. (2016). A educação dos escravos e libertos no Brasil: 

vestígios esparsos do domínio do ler, escrever e contar (Séculos XVI a XIX). Cadernos De História Da Educação, 

15(2), 743 - 768. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/35556>. Acesso em 28 dez 

2020. 

 



153 
 

instruções e chegaram a dividir a mesma sala. Mais do que isso, a presença negra foi 

predominante nesse ambiente. Além do ensino religioso, na escola ensinava-se, 

fundamentalmente, operações básicas de aritmética (somar, subtrair, dividir e multiplicar), 

pesos e medidas, noções de caligrafia e gramática. 

O Regulamento de maio de 1834, revisado em 1835, foi central na organização da 

siderúrgica mesmo após sua reativação em 1865, ainda que das mudanças do contexto. De 

acordo com este documento, competia ao Capelão celebrar missa todos os domingos e dias 

santos, bem como instruir os escravos e os órfãos de acordo com os princípios da religião 

cristã. A Fábrica de Ipanema deveria agregar uma parcela de aprendizes menores, que seria 

determinada pelo Presidente da Província e a educação desses menores ficaria sob 

responsabilidade do Vice-Diretor: "Art. 49. Os Aprendizes menores serão instruídos nas 

primeiras letras e no desenho e além disto serão aplicados a aquela arte ou ofício para que 

tiverem decidida vocação". O pedagogo seria indicado pelo diretor da fábrica, mas sua 

nomeação se daria exclusivamente por meio do Presidente da Província, deveria residir na 

mesma casa que os menores e seria responsável pela educação moral e doméstica dos 

mesmos. A ele, competia também organizar o Livro de Matrícula, que estaria condicionada 

a uma certidão de batismo. Infelizmente não encontramos este Livro de Matrícula231. 

Tal como o que ocorria para o posto de Médico-Cirurgião, o cargo de pedagogo em 

diversos momentos ficou ocioso. A princípio, isso ocorreu porque a educação se voltava, 

sobretudo, à instrução daqueles entregues à tutela do governo e aos aprendizes menores, no 

entanto, nem sempre esse grupo existiu no estabelecimento. Isso chegou a ocasionar na 

supressão do cargo no final da década de 1830.  

Em janeiro de 1849, o diretor da siderúrgica, Ricardo Gomes Jardim, escreveu ao 

Presidente da Província de São Paulo queixando-se em relação aos gastos que a fábrica tinha 

com a manutenção do cargo de pedagogo, que deveria ser extinto. No documento, ele relatou 

que uma das alterações previstas no Regulamento Provisório da FFSJI de 1835, ordenada 

pelo Governo Provincial, compreendia a supressão do cargo de pedagogo dos aprendizes, 

enquanto não se realizasse a campanha de menores que seriam destinados para o 

estabelecimento, conforme acordado pelo mesmo Regulamento. Ou seja, tratava-se de uma 

supressão temporária do cargo, dado que o grupo de aprendizes menores, previsto para 

 
231 Regulamento interno da FFSJI, de 26 de maio de 1834. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, 

Folder 01. 
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compor o corpo de trabalhadores da FFJSI, ainda não havia sido remetido para a siderúrgica 

naquele momento232. 

O cargo parece de fato ter sido extinto entre os anos de 1835 e 1843, quando a 

diretoria vigente obteve autorização da presidência para nomear um novo pedagogo, a fim 

de que os filhos de alguns empregados pudessem ter o ensino primário. No entanto, de 

acordo com Ricardo Jardim, a campanha para o estabelecimento de menores na Fábrica não 

se efetivou e o cargo continuava a constar na folha de vencimentos – "há muito tempo 

semelhante emprego não passa de uma verdadeira sinecura" – assim, julgava seu dever 

reapresentar a disposição de 1835 que suprimia o lugar de pedagogo, a fim de poupar gastos 

desnecessários233. 

Situações assim ocorreram de formas pontuais. O que se verifica com maior 

recorrência na documentação, são períodos em que a falta de um pedagogo não se deu em 

decorrência de uma decisão administrativa, face a ausência do público-alvo. As queixas mais 

comuns versam sobre a dificuldade de se encontrar um capelão que aceitasse residir na 

Fazenda de Ipanema com o ordenado que se ofertava. Na falta de um capelão fixo para o 

posto, pessoas que ocupavam outros ofícios na administração da Fábrica chegaram a ocupar 

o lugar de professor. Foi o caso da nomeação de Jacinto Vieira do Couto Soares Junior, em 

27 de agosto de 1845. Ele era Escriptuário e assumiu também a função de pedagogo, 

acumulando dois empregos234. 

Na segunda metade do século XIX, a falta de um pedagogo permaneceu enquanto 

uma queixa comum. Em relatório de 25 de janeiro de 1870, o diretor discorreu que o cargo 

de professor de primeiras letras estava vago desde 09 de julho do ano anterior, ou seja, ocioso 

por mais de um semestre. De acordo com o relatório, as funções do professor competiam ao 

capelão, no entanto, não havia sacerdote que se dispusesse a residir na Fábrica, ainda que o 

ordenado fosse o dobro que daqueles que se dispunham a ir até o estabelecimento apenas 

aos domingos e dias santos para administrar os sacramentos e rezar missa235. 

Ainda que os escravos devessem ser instruídos na fé católica – e que era uma das 

doutrinas ensinadas na escola da Fábrica – o Regulamento dispunha que o direito à educação 

 
232 Ofício de 17 de janeiro de 1849, de Ricardo Gomes Jardim, Diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Motta, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 02. 
233 Idem. 
234 Ofício de 27 de agosto de 1845, de Barão de Itapicuru Mirim, Diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima 

e Silva, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 19. 
235 Relatório de 25 de janeiro de 1870, de Domingos José Pereira das Neves, Almoxarife da FFSJI, para 

Conselheiro de Estado Barão de Muritiba, Senador do Império, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 

Guerra, Joaquim de Souza Mursa, diretor da FFSJI. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
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no âmbito da siderúrgica se restringia aos expostos, aos órfãos indigentes e aos filhos de pais 

pobres. No Regulamento não se pressupunha, por exemplo, a educação dos africanos livres 

menores. Não sabemos se essa prerrogativa se manteve na primeira metade do século XIX, 

no entanto, para a segunda metade do século, o que encontramos são mapas de classes que 

contabilizavam em suas fileiras mais negros escravizados do que brancos livres. No início 

de 1867, por exemplo, havia 44 escravos frequentando a escola e apenas 06 livres. Do total, 

10 eram meninas, todas negras escravas. 

 
A escola é frequentada por quarenta e quatro escravos, sendo trinta e quatro do 

sexo masculino e dez do sexo feminino e seis meninos livres. Alguns escravos 

mostram bastante aptidão e estão adiantados. A demora da vinda do capelão para 

este estabelecimento e que deve tomar conta da escola faz-se sentir todos os dias, 

visto a idade e saúde do mestre interino atual. Tendo os escravos menores da 

Nação, bem como os aprendizes livres, de se dedicarem a diferentes ofícios, 

lembro a V. Exa. a necessidade de exigir do mestre que vir para aqui, o 

conhecimento de desenho geométrico. A falta de conhecimento das primeiras 

noções de geometria é geral nos operários Brasileiros e, querendo remediar este 

mal, o Bacharel Raimundo de Souza Raposo, ajudante do Diretor desta fábrica, 

abriu nos domingos um curso de desenho geométrico para os poucos operários 

livres que trabalham nesta fábrica e para os que de fora quiserem aproveitar. 

Infelizmente o pouco gosto para aprender que se encontra nos operários destes 

lugares, não tem permitido tirar todo o fruto que se devia esperar, do serviço 

prestado sem interesse, pelo ajudante desta Diretoria236. 

 

  

Gráfico 12 – Categorias que frequentavam a escola da FFSJI em fevereiro de 1867 

 

 
Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

 
236 Relatório de 28 de fevereiro de 1867, de Joaquim de Souza Mursa, Diretor da FFSJI, para José Tavares Bastos, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
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No relatório de 1867, o diretor Joaquim de Souza Mursa ressaltou o desenvolvimento 

dos alunos escravizados, que se mostravam muito aptos e adiantados. Destacou, ainda, o 

problema de não existir um capelão fixo enquanto pedagogo na Fábrica, tendo sido 

direcionado para essa tarefa o ajudante da diretoria que, no entanto, parecia não se interessar 

pela função. De acordo com ele, isso agravava um cenário mais amplo de desinteresse dos 

operários. É de se questionar, no entanto, se esses jovens trabalhadores eram efetivamente 

apáticos à aprendizagem ou se o tempo de instrução não implicava na diminuição do tempo 

de descanso, algo profundamente sensível se considerarmos a extensa e extenuante jornada 

de trabalho que exerciam. 

Em setembro do ano seguinte, 1868, o mesmo diretor voltou a reclamar a falta de 

alguém fixo para o exercício da pedagogia dos menores. Ressaltou que a responsabilidade 

sobre a escola deveria estar a cargo do capelão, mas que tal posto estava vazio, "por não 

haver sacerdote que queira residir no Estabelecimento e ter a seu cargo a Escola". Por conta 

disso, solicitou ao governo da província que lhe autorizasse propor algum sacerdote de 

Sorocaba para servir interinamente como capelão, a fim de rezar missa nos domingos e 

administrar os sacramentos quando necessário. Para além de reafirmar uma situação comum 

na FFSJI, no que se refere a ociosidade de cargos pela indisposição de determinados 

profissionais em aceitar as condições que lhes eram ofertadas, seu relatório é ainda mais 

interessante por descrever como se organizava a rotina da educação na siderúrgica: 

 

No interior da escola há separação entre as condições e sexos. Para aproveitar o 

trabalho dos menores, a escola começa às quatro e meia horas e continua até oito 

horas da noite. Há uma pequena despesa com a iluminação, compensada por outras 

vantagens. Os menores trabalham com o mestre até sete horas e depois tem uma 

hora de estudo das lições do dia seguinte e durante esta hora, o mestre dá lição a 

alguns dos operários que [desejam] aprender237. 

 

De acordo com o documento, as atividades na escola compreendiam três horas e meia 

diárias, abarcando o final da tarde e uma parte do período noturno. Os alunos eram separados 

de acordo com o sexo e sua condição legal, livres ou escravos. Não obstante, ainda que os 

procedimentos internos previssem essa divisão, na prática, nem sempre foi assim. Três anos 

depois, trabalhadores livres e escravizados foram postos na mesma sala, recebendo as 

 
237 Relatório de 29 de setembro de 1868, de Joaquim da Souza Mursa, diretor da FFSJI, para Conselheiro de 

Estado Barão de Muritiba, Senador do Império e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra. APESP – Fábrica 

de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
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mesmas instruções. Longe de se ter a perspectiva de tratá-los da mesma forma, mas porque 

as condições efetivas do estabelecimento não davam conta de atendê-los separadamente. 

Em ofício de outubro de 1871, a diretoria relatou ao governo da província de São 

Paulo a dificuldade em manter aulas separadas a partir da condição legal dos menores, dado 

que o problema em manter um pedagogo fixo permanecia e aqueles que ocupavam esse 

cargo provisoriamente não conseguiam dar conta de suas próprias atribuições, além de 

organizar a agenda de cada grupo e seguir a estrutura de atividades previstas para cada classe. 

Assim, “nas classes encontram-se menores de todas as condições e já houve tempo de se ter 

ainda juntos de todos os sexos e de diversas classes”. O diretor destacou, ainda, nada poder 

fazer a esse respeito, uma vez que não se podia privar os menores livres de receber as 

primeiras instruções e, no caso dos escravos, seguiam mostrando-se “os de mais aptidão e 

adianto”238. 

  Sabemos o horário que os alunos frequentavam a escola e qual era a carga horária 

diária, mas não sabemos exatamente como eram as disposições das salas e como o currículo 

se organizava a partir da disponibilidade do pedagogo. Essa é uma questão importante, até 

para entender qual era o impacto na rotina cotidiana desses jovens. Por exemplo: as aulas 

ocorriam em todos os dias úteis, de segunda-feira a sábado, para todos os alunos? Qual era 

a dimensão do contato e interação entre alunos de categorias legais distintas durante o tempo 

de instrução? Em que medida compartilhar um ambiente de ensino e aprendizagem 

implicava em relações de conflito e cooperação entre eles? Como grupos distintos em 

trajetórias familiares, sociais e culturais, encaravam o ensino religioso? E as aulas de 

gramática? 

Em 1868 houve um pequeno aumento de menores livres que frequentaram a escola, 

no entanto, permaneceu acentuada a predominância negra escravizada. A educação era 

dividida em 06 níveis, compondo-se de acordo com a relação a seguir: 

 

 

 

 

 

 
238 Relatório de 14 de outubro de 1871, de Joaquim da Souza Mursa, diretor da FFSJI, para José Fernandes da 

Costa Pereira Júnior, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5217, 

Folder 01. 
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Tabela 16: Mapa de classes da escola da FFSJI em 1868 

 
    Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

Gráfico 13: Categorias que frequentavam a escola da FFSJI em fevereiro em 1868 

 

 

 
 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 

 

 

A educação na escola da Fábrica se estruturava em seis etapas, denominadas 

“classes”. Iniciava-se pela sexta classe, com o processo de alfabetização e a contagem de 

números simples e, a partir daí, novos conhecimentos eram incorporados às classes 

subsequentes, como aulas de caligrafia, fundamentos aritméticos, religião, pesos e medidas, 

sistemas métricos e gramática. De acordo com o mapa de 1868, a maioria dos escravizados 

que frequentavam a escola já haviam cumprido os três primeiros níveis. Na tabela abaixo, 

sistematizamos a organização desse currículo: 
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Tabela 17: Currículo da escola da FFSJI em 1868 

 

Fonte: APESP – CO5216, Folder 10 
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No sentido mais amplo das formas de aprendizagem – a escola, o ensino ou métodos 

de instrução que recebiam as diversas categorias de trabalhadores – escassamente sabemos, 

dada a ausência de fontes que permitam maior aprofundamento. Em relação a esse tema, há 

diversas nuances que mereceriam maior entendimento, mas que não serão desvendadas a 

partir da maior coleção documental existente sobre a siderúrgica. Sabemos, por exemplo, 

que em 1848 houve, na FFSJI, um Mestre de Música sob contrato e que lá vivia junto com 

sua família239. A categoria de “mestre” nos permite inferir que ensinava música a algum 

determinado grupo ou algo correlacionado. Se a hipótese estiver errada, minimamente 

sabemos que desempenhava alguma função no âmbito da siderúrgica a partir de seu ofício, 

enquanto músico, já que era contratado sob essa nomenclatura. Mas o quê, para quem e para 

quê? 

Sabemos também da existência de uma biblioteca na FFSJI, composta por títulos 

científicos, nomeadamente sobre a metalurgia. Um ofício da diretoria vigente em 1849, 

comenta que a maioria dos livros estavam em sueco e alemão – provavelmente trazidos pelas 

primeiras diretorias, de Hedberg e Varnhagen – e que alguns diretores julgavam importante 

a aquisição de livros também em francês240. Certamente se tratava de uma biblioteca para 

consulta dos diretores e engenheiros que passaram pela fábrica e que dominavam tais 

idiomas. Algo que não era incomum em Ipanema, dado que os cargos especializados e de 

maiores ordenados eram ocupados majoritariamente por estrangeiros europeus. 

Não sabemos, por exemplo, se haviam livros específicos destinados àqueles que 

frequentavam a escola e estavam aprendendo a ler. Tampouco, se era uma prática comum 

recorrer aos livros da biblioteca para subsidiar as obras da fábrica ou o andamento dos 

trabalhos, algo que implicaria, a depender da composição administrativa, na necessidade de 

um tradutor para colaborar com essa tarefa. De todo modo, a composição da biblioteca 

endossa o que já temos dito no capítulo 01, a respeito de um projeto de país que depositava 

suas expectativas de desenvolvimento metalúrgico e industrial na importação de 

profissionais de grupos hegemônicos europeus, ainda que existisse experiências concretas, 

na própria FFSJI, de trabalhadores escravizados que exerceram funções especializadas ou se 

mostraram aptos a aprenderem e desempenharem tais funções com qualidade. 

 
239 Ofício de 28 de outubro de 1848, de João Pedro de Lima Fonseca Gutierrez, diretor interino da FFSJI, para 

Vicente Pires da Motta, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, 

Folder 02. 
240 Ofício de 26 de janeiro de 1849, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Mota, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 02. 
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A composição dos títulos da biblioteca de Ipanema, todos em idiomas europeus, 

também reforça uma contradição em termos. Em diversos momentos, desde a fundação e ao 

longo de todo o século XIX, a manutenção da fábrica é justificada não só por sua produção, 

mas pela expectativa de que ela legasse ao país um corpo técnico eficiente para a metalurgia 

e o desenvolvimento industrial, no entanto, nada há de indícios concretos que sugiram um 

investimento real para lograr a esse fim. Os discursos também se contradizem: se, por um 

lado, na documentação oficial há queixas a respeito do despreparo dos trabalhadores locais 

para assumir cargos na fábrica, por outro, as investidas eram sempre no sentido de importar 

estrangeiros de países bem específicos.  

 A recorrente carência pelo preenchimento de cargos específicos não era uma 

situação atípica na Fábrica, algo que verificamos não só para o posto de pedagogo, mas 

também para outros casos, como o de médico-cirurgião, conforme demonstramos 

anteriormente. A documentação demonstra que essa situação não ocorria em função da falta 

de profissionais especializados, mas pela recorrência na negativa em aceitar as condições 

que lhes eram ofertadas, sobretudo quando implicava em estabelecer moradia em Ipanema. 

Evidentemente isso ocorria entre aqueles que tinham a possibilidade de escolher sobre estar 

na Fábrica, residir no estabelecimento e aceitar o ordenado que lhes era oferecido. Isto é, 

uma pequena parcela de trabalhadores livres não submetidos ao trabalho compulsório, com 

maior poder de autonomia e que conseguiriam garantir seu sustento e de suas famílias por 

outras formas, que avaliassem melhor ou mais adequadas. 
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CAPÍTULO 3 – CONFLITO 

 

 
3.1 Caracterização dos conflitos 

Inúmeros são os conflitos que envolvem as relações de trabalho e de vida no âmbito 

da Fábrica de Ferro São João de Ipanema e, geralmente, emergem enquanto consequências 

de sua própria estrutura, tanto no que se refere à sua máquina administrativa, quanto aos 

imperativos do contexto oitocentista. As relações de trabalho, altamente hierarquizadas, que 

vinculavam grupos de trabalhadores muito distintos e em um ambiente novo para todos eles, 

também contribuíam para um quadro permeado por contradições, dissensos e disputas em 

várias instâncias. Isso se refere tanto às discrepâncias de anseios e interesses, quanto à luta 

pela própria sobrevivência. 

Mais do que saber quem eram, é importante entender que essas pessoas chegavam 

em Ipanema a partir de trajetórias muito distintas e por meio de processos que os colocavam 

em níveis bastante desiguais de possibilidades. Dentre outros fatores, isso se refere 

diretamente ao exercício da autonomia. Enquanto algumas categorias possuíam algum poder 

de decisão para estar naquele espaço, outras eram condicionadas à situação que não 

escolheram e que, seguramente, jamais escolheriam. Nestes casos, há uma dimensão 

imensurável de violências físicas e simbólicas que é transversal em todas as instâncias da 

vida. 

Ainda que não conheçamos em detalhes suas histórias de vida e que os destaquemos 

principalmente como trabalhadoras e trabalhadores, eram também mães, pais, filhas, filhos, 

irmãs, irmãos, avós, avôs, amantes, companheiros de danças e de jogos. Com idiomas 

diferentes, provenientes de diversas partes do mundo, desterritorializados e submetidos a 

condições diversas, em Ipanema precisaram se reinventar, ressignificar suas identidades e 

buscar seus próprios meios de existência. 

Para uma análise mais abalizada acerca do que entendemos por “conflitos”, e a partir 

do que a documentação sobre a Fábrica permite depreender, destacamos os casos mais 

recorrentes: conflitos entre trabalhadores, da mesma ou de categorias distintas; entre 

trabalhadores e a administração, geralmente envolvendo queixas de insubordinações; entre 

a administração e o Estado, na maior parte dos casos decorrentes de demandas não atendidas, 

falta de repasse de verba ou atraso nos pagamentos, dentre outras situações. 

Por “conflitos” compreendemos a emergência de tensões entre duas ou mais partes 

que denotem oposição de interesses, implicando em disputas, divergências e embates em 
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níveis distintos. Tratamos não apenas dos casos que resultaram em brigas ou confrontos 

diretos, como também daqueles cujos ruídos foram menores mas que, em alguma medida, 

desvelaram dissensos. Para além das situações mencionadas, que versam diretamente sobre 

o conjunto dos trabalhadores da Fábrica de Ferro de Ipanema, buscamos compreender outras 

instâncias, como a participação dos acionistas e a relação do estabelecimento com a 

população local. É uma questão, por exemplo, saber como se deu a instalação de uma 

siderúrgica daquele porte em um espaço onde já havia uma dinâmica própria, com 

moradores, terrenos particulares, um pequeno comércio e pastos para gado. 

Ainda que o Brasil do século XIX seja marcado por profundas transformações 

sociais, econômicas e políticas, há diversos aspectos que, na Fábrica de Ipanema, 

permaneceram quase que inalterados ou com mudanças que não implicaram em 

transformações de monta. Isto é, seguiram operando com novas roupagens, sob a mesma 

lógica. Elencamos, aqui, uma série de situações que nos ajudam a adentrar no universo de 

experiências que Ipanema revela. Para isso, priorizamos a mobilização das fontes sobre a 

Fábrica, a partir de uma seleção apurada dos casos que julgamos mais emblemáticos e 

elucidativos à discussão proposta aqui. 

 

 

3.2 Entre a administração da fábrica e o Estado 

No tempo em que a Fábrica de Ferro de Ipanema era mantida por capital misto da 

Coroa e de acionistas particulares, ou quando ela foi incorporada integralmente ao Estado, 

no período imperial, os tipos de conflito entre sua administração e o governo eram 

praticamente os mesmos. Decorriam, sobretudo, do atraso no repasse de verbas e da 

morosidade em atender as demandas da diretoria da Fábrica. Isso é algo que se verifica em 

todos os outros tópicos aqui apresentados. Ainda que menos recorrentes, diversas outras 

situações são igualmente importantes para compreendermos as diferentes perspectivas dos 

sujeitos que por Ipanema passaram. Desde os choques culturais até os conflitos que emergem 

das contradições, há um vasto campo de experiências por explorar, o qual não esgotaremos 

aqui. Não obstante, alguns casos elucidam parte dessas dinâmicas. 

Pouco depois da chegada do grupo de trabalhadores alemães à FFSJI, o diretor 

Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen escreveu ao governo da Província de São Paulo, 

em julho de 1821, manifestando seu descontentamento em relação a um ofício recebido 

naquele mês, em que o governo determinava-lhe que deveria se dirigir à Câmara de Sorocaba 
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para "jurar as Bases da Constituição Portuguesa". Em carta, o diretor enfatizou que essa 

medida desconsiderava que ele era cidadão alemão e, caso se naturalizasse português, 

perderia os direitos de sua pátria241. A esse respeito, não encontramos as correspondências 

seguintes, mas fica clara a pressão da Coroa portuguesa para que o diretor seguisse liderando 

a empresa enquanto cidadão português. E não só para o caso de Ipanema, dado que 

Varnhagen vinha de uma trajetória à frente de outros empreendimentos portugueses, como 

a Real Fábrica de Ferro de Figueiró dos Vinhos, em Portugal, onde também serviu como 

engenheiro e diretor242. 

 A Fábrica de Figueiró dos Vinhos foi a iniciativa portuguesa da qual a Coroa se 

orgulhava, registrando em Carta Régia, quando da confecção do regimento interno, que 

deveria ser referência para a organização da siderurgia no Morro de Araçoiaba. Isso gerou 

aborrecimentos porque foi inevitável que administradores da FFSJI fizessem comparações 

em relação aos possíveis privilégios que se praticava em Figueiró, como a isenção ou 

menores taxas de impostos. O diretor que sucedeu Varnhagen escreveu sobre isso em 

fevereiro de 1823, queixando-se de que a Fábrica de Ferro de Ipanema deveria gozar dos 

mesmos privilégios que o estabelecimento de Figueiró em relação ao pagamento das 

contribuições, conforme havia sido determinado em Carta Régia243. 

 Mais tarde, em 1870, reapareceu uma questão que já era mencionada pelos 

administradores em outros momentos. A queixa era de que as instituições públicas do país 

privilegiavam produtos estrangeiros em detrimento dos nacionais, o que parece uma 

contradição dado que, no período imperial, a siderúrgica de Ipanema era um 

empreendimento integralmente do Estado, sendo que o próprio Estado importava ferro 

estrangeiro. Em relatório, provavelmente emitido pela diretoria da FFSJI e enviado à 

Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, comenta-se o seguinte: 

 

(...) nem um, nem outro destes arsenais [Arsenal da Marinha e Arsenal da Guerra], 

nenhuma das oficinas particulares em todo o Império emprega como matérias-

primas o mais insignificante pedaço de ferro ou aço fabricado no país. Se por 

desgraça o país tiver de sustentar uma guerra com alguma nação marítima e 

poderosa, que bloqueie os nossos portos, os nossos arsenais e as oficinas 

estabelecidas no país não terão de onde tirar os materiais para suas produções e 

 
241 Ofício de 23 de julho de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, para Governo Provisório da 

Província de São Paulo APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0247, Folder 10. 
242 ARAÚJO, José de Sousa Azevedo Pizarro e. Memorias históricas do Rio de Janeiro e das províncias annexas 

à jurisdicção do Vice-Rei do Estado do Brasil, dedicadas a El-Rei Nosso Senhor D. João VI. Rio de Janeiro: Na 

Impressão Regia, v. 8. Disponível em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/182898>. Acesso em 22 abr 

2020. 
243 Ofício de 19 de fevereiro de 1823, de Rufino José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, sem registro do 

destinatário. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 06. 
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nos fará conhecer a falta cometida em deixar morrer a indústria metalúrgica, que 

já prosperava nos tempos coloniais244. 

 

Além de chamar a atenção para a importância de se investir na produção metalúrgica 

e tornar o país autossuficiente em ferro, sobretudo considerando seu despreparo se 

porventura uma guerra fosse deflagrada, destacou também a posição favorável e estratégica 

da FFSJI para o abastecimento de outras províncias: 

 

A posição desta fábrica, que dista quatorze léguas de Jundiaí e outras tantas para 

o Rio Juquiá, com um clima sem rival, estabelecida em um ponto de estrada geral, 

que de São Paulo conduz ao interior da província do Rio Grande do Sul, que pode, 

sendo necessário, enviar artigos bélicos para as províncias de Minas, Rio de 

Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e província do Paraná, a qual talvez 

tenha de ser um dia a nossa base de operação em uma guerra com a República do 

Paraguai, não pode deixar de garantir-lhe um futuro brilhante. Quer pelo lado 

industrial, quer considerado pelo lado estratégico, o futuro da fábrica deve inspirar 

confiança. 

 

Encerra ressaltando a concorrência que a Fábrica de Ipanema enfrentava com os 

produtos estrangeiros, contribuindo para que a produção interna fosse negligenciada. 

Segundo ele, isso acarretaria sérios danos, caso houvesse problemas com o abastecimento a 

partir do mercado externo:  

 

Em nome deste estabelecimento, permita V. Exa. que eu peça a preferência para 

que aqui seja estabelecida a fundição completa para canhões [...] pois tendo de 

empregar matérias-primas vinda do estrangeiro, concorre para não sentir-se a 

necessidade do desenvolvimento da nossa indústria metalúrgica. No dia em que se 

nos negue essas matérias-primas, sentir-se-á a falta que nos pode ser funesta e 

conhecer-se-á que todas essas oficinas não estão fundadas em bases sólidas. 

Estabelecimentos em grande escala, como o mencionado, julgo, que só deve 

trabalhar com os próprios materiais do país. Esta fábrica pode dispôr de uma força 

motriz importante, como mostrei, as qualidades dos materiais empregados na 

fabricação do ferro são tais, que se pode afirmar que o ferro e o aço desta fábrica 

não são inferiores do melhor que nos possa vir da Europa.245 

 

Essa é uma questão importante quando buscamos compreender a formação de um 

campo fabril e industrial no Brasil oitocentista, porque diz respeito à atuação do Estado em 

relação ao planejamento e aos investimentos e incentivos no crescimento do setor. Há, 

inclusive, quem atribua o processo de declínio de empreendimentos como a Fábrica de Ferro 

de Ipanema à falta de investimentos nos produtos nacionais. É o caso do historiador Caio 

 
244 Relatório de ??/??/1870, de [?], para o Conselheiro de Estado Barão de Muritiba, o Senador do Império e o 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 

10. 
245 Idem. 
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Prado Júnior que, ao focar seus esforços na História econômica do Brasil, menciona 

iniciativas fabris importantes que, segundo o autor, não prosperaram em função da 

concorrência com os produtos importados, como a siderúrgica de Ipanema: 

 

Na metalurgia deu-se a mesma coisa; o interesse da administração se tornara 

grande na matéria; e contrataram-se pela primeira vez técnicos capazes – dois 

alemães, Eschwege e Varnhagen – que respectivamente em Minas Gerais e São 

Paulo, organizaram empresas metalúrgicas de certa importância. E seu exemplo é 

seguido por várias iniciativas privadas. Estes ensaios industriais que se 

apresentavam promissores foram, contudo, em breve baldados. A concorrência de 

mercadorias importadas não tardará em inutilizá-los246. 

 

Não é o propósito desta pesquisa analisar as causas que ocasionaram o encerramento 

de São João de Ipanema. Tampouco discutiremos seu sucesso ou fracasso, no que tange o 

projeto pelo qual a Fábrica foi concebida. Essa dicotomia, na verdade, pouco contribui para 

a compreensão de suas dinâmicas próprias e do que ela significou no contexto e no local em 

que foi fundada. 

Se as dificuldades em mantê-la são evidentes ao longo de toda sua existência, é 

mesmo possível chamar de fracassada uma iniciativa que atravessou todo o século XIX, 

apesar dos impasses e dificuldades? Por ora, a pergunta é mais instigante que as 

possibilidades de respondê-la, inclusive porque a questão nos provoca a refletir acerca de 

sua função na sociedade na qual e para a qual o projeto foi concebido. 

Mais do que isso, é necessário ter em vista que, em qualquer tempo histórico, 

qualquer empreendimento de longa duração assume significados distintos no tempo, 

especialmente no território em que foi idealizado. Ipanema não era uma exceção. Dado que 

a Fábrica não pode ser isolada de seu contexto, as dinâmicas internas se reconfiguram a partir 

das conjunturas externas, bem como dos impactos e vínculos estabelecidos com a população 

local e com os agentes que, em alguma medida, possuíam conexões com a ela no trabalho, 

no comércio ou de natureza política. 

Essa compreensão é importante porque, ao analisar espaços de produção e trabalho, 

há uma tendência expressiva em promover desfechos que tentam valorar a prosperidade do 

objeto em análise ou conduzem o leitor a conclusões estanques acerca de seu sucesso ou 

fracasso. Ao se tratar de estabelecimentos fabris, industriais ou comerciais, esse tipo de 

abordagem geralmente toma por parâmetro os lucros do empreendimento ou a efetividade 

de seu projeto inicial. Esse é o caso de grande parte da historiografia acerca da Fábrica de 

 
246 PRADO JR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1965, p. 138. 
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Ipanema: fracassou porque nunca gerou lucros expressivos. Ou ainda, fechou suas portas; 

logo, fracassou. 

Serão esses os únicos parâmetros para avaliar o que a siderúrgica representou ao 

longo de oitenta e cinco anos de existência e para todas as pessoas que por ela passaram? 

Para avaliar o que ela significou para a formação de um campo fabril no Brasil ainda no 

período colonial? Mesmo se insistirmos em balizar a análise nesses termos, é necessário que 

se questione: fracassou para quem? Como? Foi bem sucedida para quem? Por quê? Em que 

momento? Qualquer conclusão homogeneizante na análise histórica invisibiliza uma série 

de processos e sujeitos. 

Não nos furtemos, todavia, de indagações que nos auxiliem a compreender o lugar 

do Estado na manutenção da siderúrgica. Desde a fundação da Fábrica no Morro de 

Araçoiaba havia a expectativa de que ela se tornasse um símbolo de modernização em todo 

o país. É preciso, então, pergunta qual o sentido de desmantelá-la justamente quando da 

Proclamação da República, em que os processos de urbanização e diversificação das técnicas 

e tecnologias floresciam em todo o território nacional, sobretudo em São Paulo. 

Diversas questões não serão resolvidas aqui, especialmente por demandar a 

mobilização de inúmeras outras fontes e debates que escapariam ao propósito e ao tempo de 

desenvolvimento desta pesquisa. Isso não significa que as perguntas não devam ser feitas. 

Nesta ocasião, também não nos prolongaremos nos casos específicos que envolviam 

divergências entre a administração da Fábrica e o governo, dado que nos interessam mais as 

bases que sustentavam os processos produtivos da siderúrgica e, portanto, sua existência ao 

longo de todo o século XIX. 

De todo modo, compreender que os pontos de conflito que envolveram relações 

administrativas entre os que geriam a Fábrica e os gestores do Estado é importante para 

percebermos uma gama de complexidades, que dizem respeito a questões políticas, culturais, 

étnicas, identitárias e econômicas. Isso evidencia, por exemplo, que as instâncias de gestão, 

ainda que se tratando de um empreendimento do governo e o próprio governo, nem sempre 

estavam alinhadas. 

 

 

3.3 Das relações com os acionistas 

Como já foi dito, a Fábrica foi fundada em 1810, contando com capital misto, 

dividido entre a Coroa e acionistas particulares. A expectativa era de que Ipanema fornecesse 
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ferro às manufaturas que dele carecessem e abastecesse não só o mercado interno, como 

produzisse também para exportação. Para além de sua capacidade de produção, esperava-se 

que ela servisse como escola para a formação de aprendizes que corroborassem com a 

modernização do território e sua autossuficiência. O capital inicial foi integralizado pela 

Coroa que, com os fundos da Real Fazenda, entrou com cem escravos, bois e terras. Este 

investimento, no entanto, não era uma doação: o valor cedido seria convertido em ações, que 

participariam dos lucros do empreendimento. O Erário Régio proviria também os ordenados 

do diretor e dos mineiros contratados da Suécia pelos primeiros quatro anos, a fim de garantir 

maior segurança de lucro aos acionistas247. 

Esses acionistas eram provenientes das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 

junho de 1812, o montante arrecadado em ações contabilizava 22 contos e 800 mil réis, 

enquanto a despesa do cofre da Fábrica era de 17 contos e 619 mil réis248. Isso significa que 

havia uma pequena margem na receita do estabelecimento, de pouco mais de 5 contos de 

réis. Dois anos depois, em abril de 1814, o Tesoureiro Geral da Real Fábrica de Ferro, que 

era também o Procurador dos Acionistas, foi informado que as despesas estavam acima do 

que havia no cofre e que a contribuição dos acionistas de São Paulo e Rio de Janeiro não 

eram suficientes para suprir os gastos. Não sabemos quem foi o emissor mas, em sua 

correspondência, enfatizou que não se deveria parar as obras e, assim sendo, sua intenção 

com a carta era pedir ao Procurador que intercedesse junto a Fábrica suprindo, 

voluntariamente, com dinheiro próprio ou com o da Real Fazenda, as despesas da mesma, 

como “bom vassalo” e ciente da importância que o estabelecimento teria tanto para o Estado 

quanto para os particulares249. 

Logo em seguida, em setembro de 1814, cerca de 12 acionistas da siderúrgica 

escreveram à Coroa manifestando aborrecimentos e discorrendo sobre a má administração 

da Real Fábrica. Reclamavam o não cumprimento dos acordos estipulados com o diretor 

que, em benefício próprio e das nações estrangeiras que importavam o ferro produzido pela 

fábrica, arranjava motivos para atrasar a Companhia às custas de enormes despesas da 

Fazenda Real e dos acionistas. Assim, exigiam que fossem tomadas as devidas providências 

 
247 Carta Régia de 04 de dezembro de 1810, do Príncipe Regente para António José da Franca e Horta, Governador 

da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 01. 
248 Declaração de 20 de junho de 1812, de António Xavier Ferreira, Escrivão da FFSJI. APESP – Fábrica de Ferro 

de Ipanema: CO245, Folder 17. 
249 Ofício de 12 de abril de 1814, enviada para António Francisco de Aguiar, Tesoureiro Geral da Real Fábrica de 

Ferro e Procurador dos Acionistas. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 19. 
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para o melhor funcionamento da Real Fábrica250. Dentre os signatários, um era mulher: 

Joaquina Josefa de Abelho Bustamante Rezende. 

Ocorre que esse cenário de desagrados e suspeições dos acionistas da Fábrica em 

relação a atuação do diretor sueco já era um velho conhecido da Coroa. Em novembro de 

1812, o Príncipe Regente escreveu ao Marquês de Alegrete, que naquele momento era 

Governador da Capitania de São Paulo, informando sua insatisfação com a diretoria de 

Hedberg. Segundo ele, no artigo sexto de sua Carta Régia de 04 de dezembro de 1810, 

ordenou que a Junta Administrativa da Fábrica seguisse sempre as instruções do diretor, no 

entanto, o mesmo estaria usando de sua ordem em proveito próprio, fazendo "quantas obras 

e despesas que sua imaginação lhe figurasse necessárias" por vezes sem avisar ou instruir a 

Junta, levantando desconfianças a respeito de suas intenções. Por conta disso, ordenou que 

se enrijecesse as fiscalizações nas obras251. 

A tal Carta Régia, mencionada pelo Príncipe, não só criou a Junta Administrativa, 

como prestava-lhe confiança e lhe assegurava autonomia para decidir acerca das 

deliberações necessárias para o funcionamento da Fábrica, no entanto, destacava a 

importância da figura do Diretor: 

 

[...] por ora será composta da Pessoa que vós nomearás Procurador dos interesses 

e ações da Real Fazenda, do Diretor Hedberg, do Inspetor atual das Minas e Matas, 

do Magistrado que ficar servindo de Juiz Conservador e de Juiz Mineiro, os quais 

se reunirão em forma de Junta e regularão tudo o que se houver de fazer, sempre 

seguindo as luzes e instruções que for dando o Diretor Hedberg, que sendo prático 

e inteligente, é a quem deve ser confiada toda a direção dos trabalhos, de que 

depende a futura sorte de um tão útil, como grande Estabelecimento252. 

 

A reclamação do Príncipe Regente de que o diretor andava fazendo obras e despesas 

arbitrariamente sem a ciência da Junta se sustentava nas queixas que já vinha recebendo dos 

seus representantes. Em outra correspondência com autoria identificada apenas por 

“acionistas da Real Fábrica”, registrou-se o descontentamento em relação a insatisfatória 

expansão do empreendimento. De acordo com o documento, as “obras acessórias” vinham 

consumindo a maior parte dos fundos que, segundo eles, deveriam ser destinados à instalação 

da siderúrgica. Somava-se a isso a desunião entre o diretor e o inspetor, que certamente 

 
250 Ofício de 12 de abril de 1814, de acionistas da FFSJI, para o Príncipe. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO245, Folder 28. 
251 Ofício de 05 de novembro de 1812, do Príncipe Regente ao Marquês de Alegrette, Governador da Capitania 

de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 03. 
252 Carta Régia de 04 de dezembro de 1810, do Príncipe Regente para António José da Franca e Horta, Governador 

da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 01. 
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representava um obstáculo ao crescimento do estabelecimento. Assim, solicitavam que as 

devidas providências fossem tomadas com urgência, a fim de evitar que “caprichos 

particulares” resultassem no prejuízo dos representantes [acionistas], bem como da 

Realeza253. 

Esse ambiente de desconfiança e incredulidade crescentes entre os investidores da 

Fábrica criou uma situação embaraçosa para o Príncipe Regente, que desde a fundação da 

siderúrgica havia prometido e propagandeado breve retorno da produção, assegurando tratar-

se de um empreendimento no qual se valia a pena investir. A resolução em relação ao 

problema foi informada pelo Príncipe D. João VI em setembro de 1814, que escreveu ao 

Governador da Capitania de São Paulo comunicando não ser de seu agrado renovar o 

contrato dos mineiros suecos na Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Enfatizou a falta de 

habilidade destes operários, determinando que o diretor Carl Gustav Hedberg também não 

deveria prosseguir na direção, dado o seu caráter duvidoso e o mau método empregado na 

construção dos fornos de fundição. 

A decisão foi de que todos deveriam ser despedidos, com exceção de alguns que se 

julgasse “mais peritos” e as providências quanto ao retorno à Suécia deveriam seguir o 

acordo firmado em contrato. A solução em relação aos cargos ociosos também foi tratada no 

documento. Em substituição à companhia sueca, mandar-se-ia vir da Alemanha um grupo 

de fundidores e refinadores e a direção deveria ser entregue ao Sargento-Mor do Real Corpo 

de Engenheiros, Frederico Luiz Guilherme Varnhagen, o qual se encarregaria da construção 

da nova obra: dois fornos altos. Dentre outras questões, o documento formalizou também a 

autorização para que se admitisse novos acionistas para a Fábrica254. 

Se até então os acionistas tinham clara “proteção” real, dado que em grande parte o 

empreendimento dependia deles para se estabelecer e seguir em funcionamento, 

posteriormente, a participação deles nos lucros da FFSJI passou a ser questionada, 

especialmente quando a Fábrica começou a apresentar avanços mais significativos em sua 

edificação, notadamente a partir da segunda diretoria. 

Em janeiro de 1820, em correspondência com o Governador da Capitania de São 

Paulo, Varnhagen afirmou nunca ter sido da opinião que se repartisse o produto da 

siderúrgica igualmente entre os acionistas. Justificou expondo uma série de fatores em 

 
253 Ofício de [1812], dos acionistas da FFSJI, para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO246, Folder 04. 
254 Carta Régia de 27 de setembro de 1814, do Príncipe Regente para o Conde de Palma, Governador da Capitania 

de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 25. 
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relação ao cofre da Fábrica, como os gastos que o estabelecimento vinha tendo em função 

das ações do tempo, a baixa das vendas, a queda do preço do açúcar, que estagnava a venda 

das moendas de ferro e de outros utensílios, dentre outros elementos255. 

Não sabemos exatamente até que ano a Junta Administrativa, tal como pressupunha 

sua organização inicial, permaneceu ativa. Não obstante, as inserções dos acionistas 

permaneceram enquanto parte importante no orçamento da Fábrica até o início da década de 

1830, quando da abdicação de D. Pedro I e a subsequente incorporação da siderúrgica à 

Repartição dos Negócios da Guerra, quando o empreendimento foi completamente 

estatizado e os acionistas indenizados. Não sabemos também em que medida esse processo 

de supressão da participação desses investidores nos negócios da Fábrica foram ou não 

conflituosos, nem como decorreu o período de transição. 

Uma questão importante a se considerar é que as expectativas da Coroa e as dos 

acionistas em relação ao empreendimento nunca foram necessariamente as mesmas. Ter isso 

em vista é fundamental para compreendermos os dissensos que daí derivaram e, também, 

supor outras disparidades. De forma geral, um acionista compreende a compra de ações 

como um investimento em algo que, num futuro próximo, será lucrativo. Já para a Coroa, 

ainda que o retorno financeiro fosse de fato importante, inclusive para a manutenção do 

estabelecimento, os motivadores eram outros. 

Como já abordamos no Capítulo 1 e também aqui, havia a clara perspectiva de que, 

para além do que a Fábrica fosse capaz de produzir, bem como dos lucros que poderia gerar, 

servisse também como laboratório, que formaria seus oficiais, subsidiando a implementação 

de uma indústria local. Isso significa que a obtenção de lucros não era o objetivo único da 

Coroa, nem o mais importante. Diferente do que era esperado pela maioria dos acionistas, 

cujo propósito era especificamente esse. Há, aí, uma clara diferença de interesses que, em 

alguma medida, é o pano de fundo que permeia todos os outros conflitos, ainda que fosse a 

própria Coroa a única protetora desse grupo de “associados”. 

Não podemos descartar, todavia, a possibilidade de que houvesse, dentre os 

investidores, aqueles que compravam ações unicamente pelo prestígio em fazer parte de um 

dos empreendimentos da Coroa, participando, inclusive, de suas deliberações internas. De 

todo modo, as últimas campanhas para angariar novos acionistas, bem como para ampliar as 

contribuições daqueles que já existiam, foram se tornando cada vez mais infrutíferas, dado 

 
255 Carta Régia de 15 de janeiro de 1820, de Frederico Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos Augusto de 

Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 25. 
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o claro desinteresse em apostar investimentos em algo que já não garantia qualquer retorno 

financeiro. 

Não temos subsídios documentais para saber qual foi a recepção da notícia de que a 

siderúrgica seria integralmente estatizada. Verificamos isso nas atas da Câmara de São Paulo 

mas nada suficiente para responder essa questão. Tampouco sabemos se a indenização 

ofertada supria as aplicações realizadas e se estava ao agrado dos acionistas. Ocorre que 

mesmo entre aqueles que, porventura, estavam mais preocupados com a notoriedade social, 

conferida pela possibilidade de participar ativamente de uma empresa Real que, até então, 

prometia marcar a história do desenvolvimento tecnológico e industrial do país, esse status 

já não seria mais possível com a supressão da participação de particulares. Fato é que a 

promessa de lucros nunca se efetivou e nos falta aportes para compreendermos que 

imposições e negociações envolveram esse desfecho. 

 

 

3.4 Das relações com a vizinhança 

Quando tratamos sobre os conflitos que envolvem a Fábrica de Ferro São João de 

Ipanema estamos, sobretudo, buscando entender quais divergências e antagonismos de 

interesses emergem a partir de suas próprias dinâmicas. Não é possível compreender a 

edificação da Fábrica, bem como sua permanência no Morro de Araçoiaba durante 

praticamente todo o século XIX, sem considerarmos as implicações de sua existência em um 

território onde já havia circulação de pessoas, alguma fixação territorial e práticas 

específicas. A esse respeito reparamos que, de modo geral, os dissensos envolvem as 

seguintes situações: 

1. Quando da fundação da Fábrica, necessidade de remoção dos moradores que 

habitavam a região demarcada enquanto pertencente à Fazenda de Ipanema e 

oferta de indenização aos donos de terra, sendo eles moradores ou não; 

2.  Quando de sua consolidação, necessidade de expansão territorial e consequente 

embate com os moradores da vizinhança; 

3. Em diferentes contextos, problemas com tropeiros que invernavam tropas de 

muares na Fazenda de Ipanema; 

4. Moradores do entorno que expandiam seus terrenos, sem qualquer ato regulatório 

ou negociação com a administração da Fábrica; 

5. Trabalhadores da Fábrica que importunavam moradores e assediavam mulheres. 
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Certamente há outros casos para além das situações mencionadas. Destacamos estes 

pela recorrência com que aparecem na documentação produzida pela Fábrica de Ferro de 

Ipanema e dos quais abordaremos a seguir. 

As resoluções oficiais quando da fundação da siderúrgica previam uma indenização 

aos proprietários de terras no Morro de Araçoiaba, para que se retirassem e seus terrenos 

fossem incorporadas ao distrito fabril. A decisão da Junta Administrativa foi de que os 

moradores da área demarcada pela fazenda da Fábrica teriam o prazo de três meses para se 

realocassem256. Não encontramos maiores informações acerca da proposta apresentada, 

tampouco qual foi a política adotada para sua elaboração, mas, pelo cotejamento de uma 

série de documentos que se referem aos lotes que passariam aos domínios da Coroa, a oferta 

não levava em consideração as especificidades de cada caso. Ao que parece, as situações 

iam sendo discutidas conforme as demandas chegavam aos gabinetes do Príncipe e das 

autoridades locais. Consideravam, sobretudo, seus próprios interesses e disposição em 

resolver as adversidades que surgiam a partir de questões externas. Trataremos de algumas 

delas. 

Um episódio bastante particular na etapa de edificação da FFSJI no Morro de 

Araçoiaba foi o caso de uma mulher, dona de terras, que não estava disposta a aceitar a 

proposta de indenização oferecida por seu terreno. Maria de Nazaré do Nascimento Lima, 

por ocasião do falecimento de seu marido, o coronel Paulino Aires, herdou um sítio "com 

terras de cultura" na região da Fábrica, onde possuía também um casarão. O terreno era 

avaliado em pouco mais de um conto de réis e ela já não habitava esse espaço, vivendo no 

distrito de Porto Feliz257.  

Para desagrado das autoridades locais, Maria não aceitou a proposta de indenização 

que fora feita a todos os que possuíam sítios na região, sendo moradores ou não. Ela alegava 

que não era a única herdeira daquela propriedade e que, assim sendo, não poderia ceder suas 

terras. O Capitão-mor de Sorocaba, Manuel Fabiano de Madureira, por sua vez, enfatizava 

que não havia motivos para que se abrisse exceção à ordem de que fossem indenizados os 

terrenos dos colonos localizados no morro, inclusive porque serviria de mau exemplo a 

outros em situações parecidas, abrindo margens para questionamentos e exigências258. 

 
256 Ofício de 09 de fevereiro de 1811, de [?], membro da Junta Administrativa, para António José da Franca e 

Horta, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 13. 
257 Atualmente, a região da Floresta Nacional de Ipanema dista cerca de 40km do município de Porto Feliz. 
258 Ofício de 11 de novembro de 1810, de Manuel Fabiano de Madureira, Capitão-mor da Vila de Sorocaba, para 

António José da Franca e Horta, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO245, Folder 25. 
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Ocorre que, na verdade, Maria de Nazaré já havia se antecipado, apresentando outra 

proposta ao governo local. Na verdade, o interesse dela era tornar-se acionista da Real 

Fábrica de Ferro, entregando seu terreno em troca de ações. Maria de Nazaré foi ligeira: 

quando a novidade circulou pelas ruas de Sorocaba, com o processo que deu início à 

concorrência de ações, Maria logo manifestou interesse em tornar-se uma das investidoras. 

Um convite aberto aos moradores da Vila, para que participassem do empreendimento Real 

enquanto acionistas, havia sido emitido. Convite, que era também propaganda. Ocorre que 

seu pedido não foi respondido e o retorno que recebeu versava sobre a determinação de que 

entregasse suas terras em troca da indenização que era ofertada aos outros proprietários da 

região: 

 

No convite, que o Capitão-mor desta Vila fez aos habitantes dela para aqueles que 

quisessem ter ação na Fábrica de Ferro, que Sua Alteza manda levantar por 

companhia, para o que também fui convidada, fiz representar ao dito Capitão-mor 

o que contém a fiel cópia inclusa e porque o dito Capitão-mor não deu atenção a 

minha súplica, a mesma faço subir a Presença de V. Exa. que merecendo atenção 

fico certa ser contemplada acionista.259.  

 

Indiretamente, Maria já havia até argumentado em relação a sua contribuição, antes 

mesmo que fosse questionada. A primeira carta que enviou foi em 20 de agosto de 1810, 

manifestando interesse em tornar-se acionista da Fábrica. Iniciou dizendo que entraria com 

um conto de réis, no entanto, camuflou a informação de que esse valor era, na verdade, o 

montante que sua propriedade havia sido avaliada quando da morte de seu marido. Não 

contou que a proposta era, na verdade, entregá-la enquanto contribuição, para a troca em 

ações. Essa não era uma informação que pretendia esconder e nem poderia; afinal, o terreno 

faria parte de negociações com o governo em qualquer circunstância. No entanto, ao se tratar 

de uma primeira correspondência, buscou secundarizar o fato de que a contribuição não seria 

em espécie, enfatizando o fato de que se tratava de um montante maior do que era a oferta 

de ações em praça pública, já que o governo as vendia por 800 mil réis.  

Apesar da insistência e clara sagacidade da proprietária na articulação da proposta, o 

nome dela não aparece em nenhuma lista de acionistas. Provavelmente não seria mesmo 

aceita: primeiramente, porque havia uma nítida primazia para os homens, inclusive porque 

admitir uma mulher como acionista não significava apenas uma troca entre contribuição e 

 
259 Ofício de 08 de outubro de 1810, de Maria de Nazareth do Nascimento Lima, proprietária de terras no Morro 

de Araçoiaba, para [Manuel Fabiano de Madureira, Capitão-mor da Vila de Sorocaba]. A carta que ela menciona 

ter enviado anteriormente, manifestando interesse em ser acionista da FFSJI data de 20 de agosto de 1810.  Ambas 

se encontram em: APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO245, Folder 25. 
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participação nos lucros, mas enquanto parte integrante das resoluções da empresa – um lugar 

social que não se estendia às mulheres no Brasil oitocentista, profundamente patriarcal. Em 

Ipanema, a única exceção que encontramos a essa regra é o caso de Joaquina Josefa de 

Abelho Bustamante, sobre a qual nada sabemos e que nunca integrou a Junta Administrativa 

da Fábrica. Segundo porque – e isso estava claro – não era do interesse do governo aceitar 

contribuições que não fossem em moeda, tampouco negociar com os moradores locais. O 

próprio uso da força chega a ser cogitado pelo Capitão-mor da Vila de Sorocaba em uma de 

suas correspondências com o Governador da Capitania de São Paulo, em que menciona não 

querer “ser violento” diante da insistência da mulher260.   

Ao longo da existência da FFSJI, a maior parte dos entraves que se estabelecem com 

os moradores da região envolvem a necessidade de expansão dos domínios da siderúrgica, 

que se conflitam diretamente com os interesses dos donos de terras. Notamos que essa 

carência de expansão, por vezes reiterada pelos diretores que passaram pela fábrica ao longo 

do século XIX, não decorre necessariamente de um crescimento efetivo do estabelecimento. 

A maior demanda por terras é consequência, na verdade, da recorrente escassez de carvão 

vegetal. Em todo o conjunto documental consultado não encontramos, por exemplo, 

qualquer iniciativa efetiva de reflorestamento das áreas de onde era extraída a lenha utilizada 

enquanto combustível dos fornos de fundição e refundição. Ao contrário, a frequente 

requisição pela anexação de terrenos vizinhos é sempre justificada pelo desprovimento de 

carvão vegetal. 

Saint-Hilaire quando esteve em Ipanema, a partir de seus diálogos com Varnhagen e 

com os trabalhadores locais, comentou a respeito da dinâmica que envolvia o 

estabelecimento e sua vizinhança para o provimento de combustível: 

 

Em vez de carvão, empregavam-se, para o aquecimento dos altos fornos toros da 

árvore denominada peroba. [...] Fazia-se com os moradores da região um acordo, 

pelo qual estes últimos comprometiam-se a fornecer às forjas uma determinada 

quantidade de minério que lhes era paga à razão de 8 réis a arroba (5 cs. por 14 

kgs, 75) [uma arroba pesava 14kg]; pagava-se o carvão a 40 réis a arroba e a pedra 

calcárea a 25 réis. Os fornecedores de carvão eram obrigados a comprometer-se, 

para o fornecimento, a um dos dois métodos usados na Europa e a cortar a madeira 

nos trechos das matas indicados pelo diretor. Para o trabalho interno, eram 

empregados, com os 85 escravos a que já me referi, cerca de 24 mestres livres. O 

governo fazia fundir em Ipanema canhões e as respectivas balas; fundiam-se 

também ali moendas para os engenhos de açúcar e fabricavam-se machados, 

picaretas, enxadas, cravos para ferrar animais etc261. 

 
260 Ofício de 11 de novembro de 1810, de Manuel Fabiano de Madureira, Capitão-mor da Vila de Sorocaba, para 

António José da Franca e Horta, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO245, Folder 25. 
261 SAINT-HILAIRE, Auguste. Op. Cit., p. 260. 
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 O relato demonstra que, apesar da administração fabril em diversos momentos se 

referir aos moradores locais enquanto um problema à expansão da siderúrgica, esses mesmos 

moradores desempenhavam uma tarefa importante para a operacionalização da fundição de 

ferro, sendo responsável não só pelo fornecimento de pedra calcária e carvão, mas pelo 

próprio corte da lenha de acordo com os procedimentos indicados pelo estabelecimento. 

Em fevereiro de 1821, o diretor Varnhagen, em correspondência com o governador 

de São Paulo, informou que enviaria a lista de nomes dos moradores vizinhos que haviam 

feito roças na área da fábrica assim que estivesse pronta e questionou sobre quando se 

deveria iniciar a fundição de ferro, alertando que era preciso controlar os gastos, mas que 

"mesquinhez" não gerava riqueza. Assim sendo, propôs a compra das terras vizinhas para 

que fossem anexadas ao estabelecimento antes que estivessem “destruídas por completo”262. 

 O levantamento de nomes daqueles que haviam roçado terrenos nas áreas 

circunscritas às demarcações da fábrica provavelmente foi uma requisição do governador 

após Varnhagen ter cobrado, no mês anterior, que se emitisse ordem para que os vizinhos 

não estabelecessem roças ou plantações no “distrito da fábrica”, a fim de preservar as matas 

que lhes seriam úteis. No mesmo ofício remeteu uma tabela das empreitadas de carvão, 

dizendo que a produção de ferro em barra só não foi maior devido a falta do carvão263. 

A apreensão do diretor se agravava pelo fato de que, naquele momento, estava em 

curso a instalação de uma freguesia no Morro de Araçoiaba. Em março do mesmo ano, 

queixou-se de que a nova freguesia anexada à Fábrica causaria um grande inconveniente ao 

estabelecimento, visto que os moradores que habitavam dentro das demarcações da 

siderúrgica já causavam prejuízos imensuráveis ao construírem roças e destruírem as matas, 

assim sendo, enfatizou a pertinência de se transferir a nova freguesia para Tatuí e que fossem 

pagas as terras que deixariam no “Morro de Guarassoiava”264. 

A preocupação a respeito dos terrenos da região da Fábrica de Ipanema não se 

verifica apenas por conta das práticas da vizinhança, mas também com a circulação dos 

 
262 Ofício de 08 de fevereiro de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João 

Carlos Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO247, Folder 13. 
263 Ofício de 06 de janeiro de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos 

Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO247, 

Folder 13. 
264 Ofício de 31 de janeiro de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos 

Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO247, 

Folder 13. 
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envolvidos no intenso comércio de animais que ocorria em Sorocaba. A solicitação por 

permissões acerca do uso dessas terras, ainda que por pequenos períodos, ocasionavam 

dissensos inclusive entre os membros administrativos. 

Em outubro de 1820, o procurador da Fazenda e membro da Junta Administrativa da 

FFSJI remeteu ao Governador da Capitania de São Paulo o requerimento do capitão Joaquim 

Ferreira Barbosa, que pedia "licença para invernar uma tropa de bestas nos campos da 

olaria", espaço sob demarcação da fábrica. Informou que o diretor da siderúrgica estava de 

acordo com a autorização, gratuita ou sob contribuição; no entanto, sua opinião era contrária, 

pois considerava sagrado o território mineralógico e avaliava que ninguém de fora devia 

tocá-lo. Rendon considerava, também, que o tropeiro incomodaria a vizinhança e cortaria 

madeira para a construção de currais, coxos etc265. Seguramente, o termo “sagrado” utilizado 

por ele não possuía uma conotação religiosa, mas reforçava sua contrariedade em permitir 

que outras pessoas, para além da administração fabril, se valesse dessas terras.    

No mês seguinte, um ofício a respeito do assunto, redigido por um remetente não 

identificado, dizia que o diretor da fábrica havia respondido não ter autorização para decidir 

sobre o pedido do capitão Barbosa, mas opinava a favor do tropeiro para que lhe fosse 

autorizado a invernar sua tropa de animais nos campos da olaria, como já fazia anteriormente 

no espaço sob demarcação da Fábrica266. 

Esta foi a única menção em que encontramos um posicionamento favorável a um 

tropeiro que, em alguma medida, se justificava por considerar uma dinâmica territorial 

anterior ao estabelecimento da siderúrgica naquelas terras. Há de se considerar, no entanto, 

que se tratava de um capitão, fator de diferenciação no tratamento e na abordagem quanto à 

sua solicitação. 

 O tal “distrito da fábrica” é mencionado em vários documentos produzidos pelo 

estabelecimento que, quando lidos isoladamente, pode gerar interpretações equivocadas. 

Ocorre que a área compreendida pela Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema foi 

demarcada pela primeira vez em 1811 e, depois, em 1819. A demarcação de 1819, no 

entanto, passou décadas sem se efetivar. Era, na verdade, a delimitação de um perímetro de 

interesse. A área circunscrita a esses limites passou a integrar o dito “distrito da Fábrica” 

mas, como a maior parte dela compreendia sítios particulares, seus terrenos só se anexariam 

 
265 Ofício de 23 de outubro de 1820, de José Arouche de Toledo Rendon, Procurador da Fazenda e membro da 

Junta Administrativa da FFSJI, para João Carlos Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO247, Folder 24. 
266 Ofício de 14 de novembro de 1820, de [?], para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO247, Folder 24. 
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de fato por meio de compra, doação ou remoções via indenização. Não encontramos casos 

de doações, e as duas outras vias aparecem enquanto cobranças recorrentes por parte das 

diretorias que passaram por Ipanema. As compras de terras eram pontuais, décadas se 

passaram e a demanda por ampliação para o abastecimento de carvão permanecia. Também 

se acirrava a dificuldade de negociação com os proprietários de terras da região. 

Em abril de 1847, o Barão de Itapicuru-Mirim, que naquele momento era o diretor 

da FFSJI, enviou um longo relatório ao Presidente da Província de São Paulo acerca da 

situação do estabelecimento. Enfatizou a necessidade de se apropriarem, “por qualquer meio 

proposto”, dos terrenos circunvizinhos pois, ainda que a demarcação já tivesse sido realizada 

a muito tempo, os que possuíam sítios no Morro não aceitavam a desapropriação: 

 

Visto que continuando no estrago das matas dos terrenos já demarcados, os donos 

incrédulos de uma desapropriação, ou compra, a tanto tempo projetada, forçoso é 

que, ou venha faltar o combustível vegetal, que por ora é só o certo, ou que só se 

o obtenha de tão longe, que o preço e dificuldade das fundições e a falta de terras 

[...] faça necessariamente paralisar de todo a mineração267. 

 

Para além disso, havia problemas de outra ordem que envolvia a população local. 

Praticamente todo o documento versava sobre a carência de se contratar bons artífices, bem 

como medidas que os fizessem permanecer na Fábrica. Inclusive, mencionou alguns 

trabalhadores que foram retirados de Ipanema e enviados para outros empreendimentos, 

como o Arsenal da Marinha. Enquanto bons exemplos, citou um francês, que foi mandado 

para o Arsenal da Guerra e o escravo Generoso. Lamentou sobre a falta de artistas em geral 

na região e se queixou dizendo que os que lá se encontravam pediam jornais exorbitantes e, 

ainda assim, não se podia contar com eles. De acordo com o Barão, mesmo quando 

fiscalizados, logo se articulavam com o entorno e deixavam a Fábrica quando mais se 

necessitava deles: "não se podendo obrigá-los a continuar no serviço da Fábrica, entram em 

novos ajustes com os habitantes do contorno, ficando com incalculável prejuízo paralisados 

os trabalhos do estabelecimento nas épocas mais precisas"268. 

Aqui, merece destaque o fato de que seguia sendo um problema a dificuldade em 

manter os “bons artífices” no estabelecimento. Uma das razões pelas quais isso acontecia 

era a possibilidade e a recorrência com que eles se aliavam aos moradores locais. Deixavam 

a siderúrgica a partir de escolhas individuais e o próprio Estado por vezes representava o 

 
267 Relatório de 28 de abril 1847, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima 

Silva, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 19.  
268 Idem. 
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agente desarticulador, enviando-os para outros empreendimentos ou instituições públicas 

sem sequer dialogar com a administração da fábrica e, menos ainda, com os próprios 

trabalhadores. 

A respeito das relações entre trabalhadores da siderúrgica e os moradores da região, 

há outras situações interessantes que revelam articulações. Em junho de 1848, por exemplo, 

um ofício do diretor da FFSJI revela “negócios clandestinos” dos trabalhadores da fábrica, 

inclusive negros escravizados, e a vizinhança. O diretor pedia reforços para a manutenção 

da disciplina, solicitando à presidência da província que aumentasse o número de praças e 

que enviasse um sargento, certamente a fim de conter essa aproximação: 

 

Consta apenas o destacamento de 1ª Linha de três Soldados e um Cabo, é esta a 

única força que tenho à minha disposição para manter a ordem e a obediência entre 

os escravos, policiar o estabelecimento (que é assaz frequentado por pessoas 

estranhas e atravessado por duas estradas, uma de Sorocaba para Tatuí, outra de 

Porto-Feliz para Campo Largo) e evitar como me cumpre negócios clandestinos 

entre os escravos ou operários e os moradores e passageiros, no que, segundo me 

consta, algum abuso se tem introduzido."269. 

 

Outro caso curioso, no mesmo período, foi a enigmática presença de um monge 

peregrino na Fazenda de Ipanema, que lá se instalou em 1844. Abrigou-se na “pedra branca”, 

uma gruta que se valeu enquanto leito, no alto do Morro de Araçoiaba e que, mais tarde, 

ficou conhecida também como “pedra santa”, em função de sua. Tratava-se João Maria de 

Agostini, nascido no norte da Itália em 1801. De hábitos eremitas, peregrinou por diversas 

regiões do país, provavelmente seguindo as trilhas dos tropeiros. Em suas andanças, antes e 

depois da estadia na fábrica, angariou devotos e suscitou diversas crenças, como a de que 

transformava a água de uma fonte no Rio Grande do Sul em milagrosa270. 

De acordo com o Livro de Registros de Estrangeiros, da Delegacia de Sorocaba, o 

monge declarou ter chegado em Ipanema na véspera do natal de 1844, para “exercer seu 

ministério”. Veio do Rio de Janeiro, mas chegou pelo Pará por meio do "Vapor Imperatriz", 

em 19 de agosto daquele mesmo ano. Tinha "estatura baixa, cor clara, cabelos grisalhos, 

olhos pardos, nariz regular, boca dita regular, barba cerrada, rosto comprido, sinais 

particulares, aleijado dos três dedos da mão esquerda"271. 

 
269 Ofício de 17 de junho de 1848, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Domiciano Leite Ribeiro, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 25. 
270 KARSBURG, Alexandre de Oliveira. O Eremita do Novo Mundo: a trajetória de um peregrino italiano na 

América do século XIX (1838-1869). 2012. 408f. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal de 

São Paulo, Rio de Janeiro, 2012, p. 16. 
271 Idem, Ibidem, p. 178. 
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O monge permaneceu por quatro anos na Fazenda de Ipanema e, em janeiro de 1848, 

chegou em Porto Alegre (RS), atrás de uma imagem de Santo Antão, da igreja dos Sete 

Povos das Missões, que estava em ruínas. Não sabemos se o monge conseguiu a imagem 

que buscava, mas erigiu para o santo uma ermida no morro do Campestre, em Santa Maria272.  

Oswaldo Rodrigues Cabral, historiador incontornável aos que se aventuraram nas 

pesquisas sobre a icônica figura de João Maria, reúne uma série de relatos de tradições orais 

e documentos do Gabinete de Leitura de Sorocaba. Foi interlocutor do sacerdote Luiz 

Castanho de Almeida (Aluísio de Almeida, o próprio!), na época Presidente do Instituto 

Histórico de Sorocaba e cujo pseudônimo, hoje, dá nome à sede do IHGGS: Casa de Aluísio 

de Almeida. De acordo com Cabral, o “Reverendíssimo Cônego” narrou que o peregrino 

logo se tornou conhecido como "Monge do Ipanema", sendo bem acolhido pela vizinhança 

local, mas motivo de chacota dos trabalhadores da Fábrica de Ferro de Ipanema: 

 

Tomou-se conhecido por "Monge do Ipanema" raramente descia à Vila da Fábrica 

– onde se via cercado pelo respeito temeroso dos caipiras como pela zombaria 

irreverente dos operários. Às vezes, na calada das noites, em sua gruta, entoava a 

plenos pulmões os seus salmos e as suas orações – dando ensejo a que, cá embaixo, 

ouvindo-o todos, surgisse a galhofa dos operários com o chiste de que "o bugio 

está roncando na serra"273.   

 

 Cabral menciona, ainda, outro autor ativo na história de Sorocaba e que, inclusive, 

hoje dá nome ao Museu da Estrada de Ferro Sorocabana: Antônio Francisco Gaspar. Ele 

também nos ajuda a entender qual a inserção do monge no cotidiano da FFSJI. Gaspar 

encontrou nos jornais da biblioteca do Gabinete de Leitura Sorocabano "a notícia de que 

João Maria, em certas ocasiões, se apresentara na Capela da Fábrica de Ferro e, depois da 

missa conventual, ali rezada pelo Padre Antônio Dias de Arruda, falava aos assistentes, tendo 

sido ouvido por centenas de pessoas, com geral aceitação"274. 

Não é surpresa que, de Sorocaba, o monge tenha seguido para o sul do país. Essa era 

uma rota comum dos tropeiros, que conduziam tropas de muares para comercializar nas 

grandes feiras que ali aconteciam, além de se ter um fluxo regular de deslocamento dos 

tecidos que eram produzidos na região, em função do cultivo de algodão que Saint-Hilaire 

mencionou. Buscando recolher-se, encontrou abrigo no Morro de Araçoiaba, onde tinha 

 
272 CABRAL, Oswaldo R. João Maria: interpretação da Campanha do Contestado. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1960, pp. 114-115. 
273 Idem, Ibidem, p. 110. 
274 Idem, Ibidem. A obra da qual Cabral se refere é um livreto de edição autoral de Gaspar, no qual se dedica à 

vida de João Maria, sobretudo sua passagem por Ipanema: GASPAR, António Francisco. Monge do Ipanema. 

Melodrama em quatro atos - Religioso e Histórico. Sorocaba (SP): edição autoral, 1954. 
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isolamento, água na gruta onde repousava e uma pequena vizinhança camponesa, que 

poderia lhe ofertar alimentos. A rota já existente entre Sorocaba e o sul do país percorrida 

por João Maria, certamente foi estratégica para outros viajantes que, ali chegando, fez 

pousada no Morro de Araçoiaba, inclusive valendo-se dos casebres vazios que existiam na 

Fazenda da Fábrica.  

Mas retornemos ao caso dos terrenos do Morro de Araçoiaba. Não era a primeira vez 

que o Barão de Itapicuru-Mirim escrevia a respeito da urgência de se apropriarem 

efetivamente das "terras e sesmarias contíguas" à siderúrgica. No ano anterior ao relatório, 

em 1846, o diretor também já havia escrito ao governo de São Paulo, enfatizando a questão 

como assunto de suma importância, principalmente pela necessidade do provimento de 

combustível – isto é, de carvão. 

Em correspondência, disse que “as matas de propriedade atual estão roçadas em 

grande parte", inclusive as mais próximas das instalações fabris [?], chamando a atenção 

para o "desleixo" em que se encontravam as capoeiras. Comentou que o gado da Fábrica 

também precisava de áreas maiores para pastagem e, para isso, fazia-se necessário fixar 

grades ou construir valas bem grandes. Esses procedimentos eram necessários para impedir 

que o gado do estabelecimento e o da vizinhança ultrapassassem os limites das matas e 

estragassem as plantações. De todo modo, dizia ele, ainda que essas medidas já ocorressem, 

seguiam-se as "rixas" com os vizinhos que, cada vez mais, se apropriavam de áreas maiores, 

alargando os limites de seus terrenos e avançando sobre as terras delimitadas enquanto parte 

da Fazenda da Fábrica. Assim, a abertura de valas ou a afixação de grades não vinha sendo 

eficiente275. 

Em setembro de 1847, o diretor Major Joaquim José de Oliveira, sucessor do Barão 

de Itapicuru-Mirim, também escreveu ao governo da Província de São Paulo acerca da 

carência de carvão vegetal: 

 

O Governo com o intento de prevenir a falta de combustíveis, mandou por duas 

vezes proceder à avaliação de mui pequenos terrenos contíguos ao deste 

estabelecimento e pertencentes à particulares, a fim de serem desapropriados e 

incorporados à Fábrica, mas nunca a desapropriação chegou a realizar-se. 

Entretanto, a aquisição de matas que forneça madeira para carvão torna-se uma 

das primeiras necessidades deste estabelecimento276. 
  

 
275 Ofício de 1846, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para [Manoel da Fonseca Lima e Silva, 

Presidente e Comandante das Armas da Província]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 19. 
276 Ofício de 27 de setembro de 1847, do Major Joaquim José de Oliveira, diretor da FFSJI, para Bernardo José 

Pinto Gavião Peixoto, Vice-Presidente da Província. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 24. 
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Durante a gestão do major João Blöem (1835-1842), algumas tentativas de compra 

de terrenos vizinhos foram realizadas. No entanto, havia uma clara resistência por parte dos 

moradores em deixar a região ou negociar com o governo ou as autoridades locais. Ao longo 

de todo o século XIX, também não houve um procedimento padrão de fiscalização daqueles 

que se instalavam na região. Era um entrave lidar com os proprietários e posseiros que 

relutavam em sair, abrindo pastos e roçados particulares, e surgiam também problemas de 

outra ordem, como aqueles que passavam a se estabelecer também dentro da Fazenda da 

Fábrica, os que revendiam partes de seus terrenos e, ainda, os que empreendiam práticas 

extrativistas em áreas reservadas à siderúrgica. 

Um desses casos foi o processo de disputa de terras entre José Quirino de Oliveira e 

a Fábrica nos anos de 1835 e 1836. Quirino vinha empreendendo uma vultosa extração de 

madeira: alegava que as terras eram suas e, portanto, suas práticas eram legítimas. Blöem foi 

à justiça requerer o embargo do corte de madeiras, solicitando que se procedesse de acordo 

com a lei. Nessa situação, duas convocações de conciliação foram emitidas pelo Juiz de Paz 

de Sorocaba. É possível que Oliveira estivesse falando a verdade, dado que o caso se 

arrastava desde a instalação da Fábrica, em 1811. Sabemos disso porque, em agosto de 1836, 

Blöem escreveu ao juiz de paz da freguesia de Campo Largo, acusando recebimento do 

chamado de reconciliação com Quirino de Oliveira. A convocatória partia de um 

requerimento deste último, que seguia afirmando serem suas as terras. Blöem afirmava que 

essa disputa já havia sido julgada pelo ouvidor da comarca e juiz conservador em 1811, e 

que já havia sido feito um novo requerimento ao juiz de paz Paulo Camargo para embargar 

as extrações de madeira feitas por Oliveira, dado que a área pertencia à Fábrica277. 

Lamentavelmente, não encontramos o desfecho do processo mas, com a verdade ao seu lado 

ou não, certo é que o lado mais frágil da história era o tal José. 

  Dentre as tentativas de compra dos terrenos demarcados em 1819 na diretoria de 

Blöem, destacamos o caso de José Antônio do Espírito Santo. Ele informou que não venderia 

as terras porque sua mulher, seus filhos e netos viviam nelas. Ainda que não fosse o caso, 

destacou que não poderia vender a pedreira calcária, que fazia parte de seu terreno, porque 

anos antes já a havia vendido para José Joaquim de Oliveira278. Provavelmente o interesse 

 
277 Ofício de 16 de agosto 1836, do Major João Blöem, diretor da FFSJI, para o Juiz de Paz da Freguesia de Campo 

Largo e Ofício de 17 de agosto de 1836, do Major João Blöem, diretor da FFSJI, para Bernardo José Pinto Gavião 

Peixoto, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
278 Ofício de [?], de José Antônio do Espírito Santo, dono de terras, para Major João Blöem, diretor da FFSJI. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
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da diretoria da siderúrgica neste terreno decorria justamente da existência de uma pedreira 

calcária – dado que, na fabricação do ferro, a cal é a principal matéria-prima fundente, sendo 

utilizada na separação do minério de ferro das impurezas geradas no processo de fundição, 

que se chama “ganga”. 

 Mudavam as diretorias e as reclamações permaneciam as mesmas. Em 19 de agosto 

de 1847, a direção da siderúrgica foi entregue ao general Ricardo Gomes Jardim. Os limites 

da Fábrica não se ampliaram e a carência de combustíveis permaneceu, especialmente por 

não haver uma política de reflorestamento. Em outubro de 1848, o diretor escreveu ao 

Presidente da Província de São Paulo lamentando "a penúria de matas para carvoaria" em 

que se encontrava a Fábrica, dado que ela permanecia ainda nos limites da demarcação de 

1811. Destacou que em 1819 fora realizada uma nova demarcação; no entanto, até aquele 

momento não haviam se efetivado as devidas desapropriações dos terrenos medidos e 

demarcados, "de parte dos quais alguns antigos vizinhos e até aventureiros modernamente 

estabelecidos nos campos devolutos confinantes, se acham abusivamente no usufruto". 

Dizia, ainda, ter reparado que alguns vizinhos vinham se apossando também de parte das 

terras da Fábrica. Por isso, solicitou autorização para "proceder judicialmente, sem violência, 

contra os invasores e intrusos, fazendo-se previamente as vistorias e verificações necessárias, 

a fim de que uns se contenham nos limites das suas terras, outros desocupem quanto antes 

as da Fábrica"279. 

 No mês seguinte, Jardim voltou a cobrar as desapropriações. Conforme a 

correspondência com a presidência da província, julgava excessiva a demarcação que 

praticamente quadriplicava o patrimônio do estabelecimento, mas ressaltava que nada havia 

sido incorporado até então. O diretor escreveu que já em 1819, o que a FFSJI dispunha para 

carvoaria já se mostrava insuficiente. Reclamou que o assunto havia sido tratado pelos seus 

três últimos antecessores, que também alertaram para a necessidade da aquisição de matas 

apropriadas para o fabrico de carvão e que só havia duas saídas: resolver definitivamente a 

questão ou deixar falir a siderúrgica. O diretor reitera a solicitação pela efetiva ampliação 

das terras do estabelecimento e como atribui ao isolamento da Fábrica o descaso do governo. 

 

[...] que (...)se decida abandonar de uma vez este estabelecimento que, apesar da 

sua posição central, tendo todas as proporções e recursos para tornar-se prosperoso 

 
279 Ofício de 26 de outubro de 1848, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Motta, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 25. 
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e lucrativo, tem tido contra si a fatalidade e o inconveniente da grande distância a 

que se acha das imediatas vistas do Governo280.  

 

Situações inversas também ocorrem. Em novembro de 1848, Gomes Jardim remeteu 

ao Presidente da Província de São Paulo cartas do Capitão-mor Manoel José de França, que 

era dono de um sítio na vizinhança da Fábrica. Na carta, Manoel França cobra o "pagamento 

de certas madeiras de uma derrubada que a mesma Fábrica lhe comprara para cavacos em 

1844 ou 1845". O diretor, no entanto, diz que apesar "do bom conceito e honradez" que tem 

do dito Capitão-mor, não havia documentos suficientes para autorizar o pagamento, em 

especial por conta do número de alqueires destinados a este fim a que ele se referia281. 

Como tratamos no Capítulo 01, os trabalhos na Fábrica de Ipanema foram encerrados 

em 1860, em função de uma série de questões que envolviam ingerência e mercado externo, 

sendo reativada cinco anos depois, em 1865, por ocasião da Guerra do Paraguai. O processo 

de rearticulação da siderúrgica foi moroso, especialmente por conta do extremo abandono 

que o equipamento foi deixado durante esses anos. Fazia-se necessário reabrir terrenos e 

estradas, remontar os fornos de fundição, reedificar as casas dos trabalhadores, o rancho dos 

escravos e todas as outras obras necessárias para o seu funcionamento, bem como 

reorganizar os trabalhadores. Claramente, a relação com as terras vizinhas, bem como a 

necessidade de combustível, voltaria a ser uma questão. Não obstante, nesse processo de 

reestruturação há algo novo, que até então não aparecia na documentação: noções de 

reflorestamento. 

Em relatório de 1867 essa preocupação é posta. O diretor que o redigiu ponderou 

que, dentre os trabalhos, havia a urgente tarefa de reflorestar as áreas que foram roçadas. É 

dito também que na Fazenda da Fábrica havia árvores de camarás, cuja madeira era 

"excelente para o carvão". As queimadas foram proibidas, havia a pretensão de conseguir 

sementes de casuarinas e abrir um bosque de pinheiros. Diz ainda que não estava 

 
280 Ofício de 15 de novembro de 1848, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Motta, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 25. De acordo 

com o mesmo documento, "A fazenda da Fábrica em seu distrito mineiro e florestal, medido e demarcado em 

1811, compreende proximamente a extensão de uma superfície retangular de uma légua de fundo e duas milhas 

de frente.". As medidas no período Colonial e Imperial são variáveis mas, para se ter uma noção aproximada do 

que isso significa hoje, cada légua compreendia cerca de três milhas e, cada milha, 1851,85m. Isso significa que 

a área referida como “distrito mineralógico” possuía, em média, 5,5km ao fundo e 3,7km a frente. Provavelmente 

tratava-se do terreno de onde se extraía o minério de ferro. Conversões realizadas com base em: Relatório sobre 

o melhoramento do systema de pezos e medidas e monetario, apresentado ao Ilmº e Exmº Senhor Candido José 

de Araújo Viana, Ministro e Secretário d'Estado da Repartição da Fazenda; pela comissão para este fim nomeada 

por decreto de 8 de janeiro de 1833. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1834. 
281 Ofício de 03 de novembro de 1848, de Ricardo Gomes Jardim, diretor da FFSJI, para Vicente Pires da Motta, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 25. 
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conseguindo obter determinadas sementes, como de perobas e cabreúva. Comentou que, 

lamentavelmente, os moradores dos arredores não conheciam sementes de outras madeiras 

da região, nem sabiam quando floresciam. Por conta disso, solicitou que fossem enviados 

um feitor e seis trabalhadores a fim de se dedicarem exclusivamente ao plantio: "desta 

maneira, poderei aproveitar as mudas de diferentes árvores que se encontram nas matas e 

restabelecer as florestas nos lugares em que as antigas roças destruíam o gérmen da 

vegetação florestal"282. 

De acordo com o relatório, esses trabalhadores também seriam responsáveis pelo 

plantio e conservação dos pastos, a fim de "desaparecer com o capim conhecido pelo nome 

de ‘barba de bode’, que os animais não gostam e que tem invadido os campos da fábrica". 

Consta também que a Fábrica possuía 12.000 alqueires de matas e capoeiras, que não eram 

suficientes para fornecer o combustível necessário para os trabalhos e, segundo o diretor, tal 

constatação já havia sido oficialmente registrada desde 1819. 

Alice Canabrava analisou a repartição da terra na Capitania de São Paulo em 1818, 

por meio do "Inventário dos Bens Rústicos, Capitania de São Paulo, 1818", que foi um 

cadastramento das propriedades rurais efetuado em 1818 e que hoje está disponível pelo 

Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAPESP). Por "propriedade", 

compreendia-se "qualquer parcela de área rural sob domínio particular, objeto de declaração 

para o cadastro rural, considerando-se o vocábulo no sentido de apropriação, independente 

do contexto legal."283. A título de comparação, a autora verificou que, num universo de 8576 

propriedades, pertencentes a 8424 proprietários, a maior propriedade rural registrada em toda 

a Capitania, naquele momento, possuía 64,800 alqueires284. Não obstante, esse era um caso 

muito particular, dado que a média das propriedades rurais não passavam de 30 alqueires, 

sendo que muitas delas estavam abaixo dessa média, o que expressa a grande concentração 

de renda já naquele momento, bem como a vasta extensão do espaço fundiário da FFSJI.  

 
282 Relatório de 1867, de [Joaquim da Souza Mursa], diretor da FFSJI, para [Presidente da Província de São Paulo]. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
283 CANABRAVA, Alice Piffer. A repartição da terra na Capitania de São Paulo, 1818. Estudos Econômicos, São 

Paulo: IPE-USP, v. 2, n. 6, p. 77-129, 1972, p. 81. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/ee/article/view/143265>. Acesso em 29 mar 2020. De acordo com a mesma autora, o 

alqueire paulista mede cerca de 24.200 metros quadrados. 
284 Idem, Ibidem, p. 94. Em nota, a autora alerta que, em 2018, a Capitania de São Paulo, em sua abrangência 

administrativa, se estendia também ao atual estado do Paraná, no entanto, em seu trabalho a designação deve ser 

compreendida no sentido restrito, isto é, com referência apenas à área que, desde a Lei de 1850, constitui o 

território paulista propriamente dito. 
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 No relatório de 1867, o diretor discorreu longamente sobre a quantidade de carvão 

necessária para cada unidade que carecia de combustível para o bom funcionamento da 

produção, sendo: para o forno alto e fundição, 500 arrobas diariamente (ou 6500 palmos 

cúbicos), para uma forja de refino, 50 arrobas (ou 650 palmos cúbicos), para a ferraria, 15 

arrobas (ou 195 palmos cúbicos), para a ustulação285, fabricação de cal e olaria, 390 palmos 

cúbicos e para usos domésticos (para uma população média de 250 pessoas), 500 palmos 

cúbicos. Isto é, 8885 palmos cúbicos de carvão (ou seja, cerca de 3.243.025 palmos cúbicos 

de madeira). Para além disso, fazia-se necessário considerar também as construções, 

reformas e demais trabalhos esporádicos da fábrica, calculando-se uma média anual de 

756.975 palmos cúbicos de madeira. Assim, o montante necessário seria uma média de 

4.307.692 arrobas de carvão. Para suprir essa demanda, apontava para três caminhos: 

 

Primeiro, deve adquirir mais mil e duzentos alqueires de mata; segundo, deve 

comprar aos proprietários vizinhos a lenha proveniente de seus roçados; terceiro, 

deve recorrer as matas do Juquiá. O meio mais pronto, e do qual já tenho lançado 

mão, é o segundo, do qual sempre se serviu esta fábrica. No tempo em que o 

Estabelecimento tinha bastante escravatura, mandava-se roçar o terreno indicado 

pelo vizinho, recebendo-se em paga do trabalho, a lenha proveniente da roçada". 

Comenta que a fábrica está localizada em posição vantajosa para a obtenção de 

combustível e que dificilmente na Europa se encontraria estabelecimento que 

dispõe da mesma vantagem, "Porém, deve a fábrica ficar na dependência dos 

vizinhos, sujeita a caprichos e ao sistema destruidor das queimadas? Em minha 

opinião só se deve seguir este meio enquanto a fábrica não puder comprar os mil 

e duzentos alqueires que indiquei [...] Devo ainda lembrar a Vossa Excelência 

outro meio mais econômico para o Governo, e vem a ser desapropriar os 

proprietários vizinhos, indenizando-os de suas terras e benfeitorias com terrenos 

devolutos em outros lugares286. 

 

O diretor enfatizou também a "importância industrial" que o estabelecimento teria no 

futuro e que esperava autorização para a construção de dois fornos para secar lenha, que 

aproveitaria o calor do forno alto, um sistema que era utilizado em algumas oficinas na 

Suécia. Relatou que o açude, construído por Hedberg e elevado na gestão do falecido 

Coronel Blöem, ainda não possuía a altura necessária, sendo algo importante a se resolver, 

dado que era por meio dele que se fornecia água para as rodas hidráulicas das diferentes 

oficinas, gerando a força motriz. Destacou que a obra que almejava era, inclusive, 

recomendada no relatório do Doutor Capanema. Os altos fornos haviam sido reconstruídos 

 
285 Na metalurgia, o processo de ustulação consiste em uma reação química utilizada para diminuir ou remover o 

teor de enxofre de um minério via oxidação. 
286 Relatório de 1867, de [Joaquim da Souza Mursa], diretor da FFSJI, para [Presidente da Província de São Paulo]. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
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há mais de ano e estavam em funcionamento desde julho do ano anterior, mas ainda faltava 

matéria-prima para que sua capacidade fosse de fato aproveitada287. 

A respeito da exploração dos recursos naturais, a historiadora Ana Cardoso de Matos 

chama a atenção para o fato de que o desenvolvimento econômico dos vários países 

ocidentais, sobretudo a partir da formação dos meios fabris e industriais, sempre colocaram 

em causa o equilíbrio ecológico. Sem perder de vista as experiências de outros países, a 

autora se dedica a compreender a industrialização em Portugal no período oitocentista, seus 

impactos para o meio ambiente e, por consequência, para as pessoas. Dentre inúmeros 

problemas que daí emergiram, o expressivo aumento no emprego do carvão para uso 

doméstico e industrial teve por consequência a crescente escassez de combustível, que 

marcou Portugal ao longo de todo século XIX. Essa é uma preocupação que figurou no rol 

de estudos da Real Academia de Ciências ao menos desde 1812288. 

Tanto em Portugal quanto no Brasil já havia intensos impactos fluviais, dado que as 

fábricas se estabeleciam próximas ao leito dos rios em função da abundância de água 

especialmente para a geração de energia. Além disso, a posterior substituição das máquinas 

hidráulicas por máquinas à vapor expandia o campo energético, mas impunha um problema 

ainda maior em relação à extração de matéria-prima para carvão. O agravante era que, dado 

que essas máquinas demandavam grande quantidade de combustível, aceleram ainda mais o 

processo de desmatamento, sendo sintomático o aprofundamento da desarborização e 

assoreamento dos rios. Em Portugal, a escassez de madeira para combustível em Portugal, 

devido à destruição das matas para a construção naval, vinha dos séculos anteriores, mas era 

agravada pela exploração predatória dos recursos naturais foi um problema que atravessou 

todo o século XIX. A situação brasileira não se revelou diferente, tampouco para o caso de 

 
287 Relatório de 1867, de [Joaquim da Souza Mursa], diretor da FFSJI, para [Presidente da Província de São Paulo]. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5216, Folder 10. 
288 MATOS, Ana Cardoso de. Indústria e ambiente no século XIX. Portugal: Ler História, 42, 2002, p. 130. A 

Real Academia de Ciências foi fundada em 1779, em Lisboa. Dentre seus objetivos, havia a perspectiva de 

desenvolver o campo científico a fim de sanar problemas práticos da economia portuguesa, sobretudo em função 

da crise econômica do final do Século XVIII, posterior ao grande Terremoto. Segundo a historiadora Mariana 

Lambert, os estudos em história natural foi um dos destaques no universo de pesquisas da Academia, cujo objetivo 

era não só reparar e prevenir problemas na recuperação econômica e para o desenvolvimento territorial, como 

implementar expedições nas colônias do dito “Novo Mundo” a fim de conhecer integralmente a potencialidade 

da fauna e flora de seus domínios. Ver: LAMBERT, Mariana. Real Academia das Ciências de Lisboa. Arquivo 

Nacional e a História Luso-Brasileira, 2017. Disponível em: 

<http://historiacolonial.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4015&Itemid=331>. 

Acesso Em 26 abr 2020. 
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Ipanema, em que perspectivas de reflorestamento são mencionadas apenas a partir da década 

de 1860 sem, no entanto, se efetivar enquanto uma política interna de abastecimento289. 

No que se refere aos conflitos que envolvem a Fábrica de Ferro e sua vizinhança, 

diversos outros casos mereceriam o relato. Não obstante, buscamos, a partir de um conjunto 

de situações, elucidar a complexa teia de interesses em disputa que emergem a partir da 

instalação de um empreendimento do porte de Ipanema em um território que já era habitado, 

ainda que da baixa densidade demográfica. Soma-se a isso o fato de que a região, antes da 

fundação da siderúrgica, inserir-se nas rotas internas do comércio de gado, sendo lugar de 

passagem para tropas de muares. 

 Sorocaba era parte de uma dinâmica rede de abastecimento interno, impulsionado 

sobretudo pela comercialização de animais e pela agropecuária voltada ao mercado local e 

regional, bem como ao consumo das unidades produtivas internas. A Vila não era 

necessariamente um local de criação de gado, mas um espaço importantíssimo de intermédio 

de comercialização, em especial a partir do século XVIII. Com a Corte se instalando no Rio 

de Janeiro e a expansão canavieira do Oeste paulista em meados do século XVIII, ampliou-

se também a demanda por gado e, neste contexto, Sorocaba se consolidou enquanto um 

centro comercializador290. 

Se a região da FFSJI, no Morro de Araçoiaba, por vezes era mantida isolada das 

dinâmicas do território ao qual respondia administrativamente, havia instâncias em que se 

vinculava a ele umbilicalmente. É o caso das rotas comerciais que, ao longo de todo o século 

XIX causaram atritos entre a administração fabril e os tropeiros que invernavam seus bois e 

mulas nos terrenos da Fábrica, abrindo pastos e construindo ranchos, mas que já praticavam 

isso antes mesmo da fundação da siderúrgica. 

Notadamente, a disputa pela terra é latente ao longo de todo o século XIX, opondo o 

Estado à população local. A partir das fontes que privilegiamos neste estudo, buscamos 

 
289 O historiador Warren Dean é, possivelmente, o maior expoente acerca dos estudos em história ambiental sobre 

o Brasil, especialmente no que se refere aos impactos da ação humana para a Mata Atlântica brasileira. Ver: 

DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 1ª ed. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2004. Tanto em Portugal quanto no Brasil as escolhas territoriais para fixação das fábricas sempre levaram 

em conta as características ecológicas e geológicas da região, sobretudo pela disponibilidade de matéria-prima. A 

respeito disso, ver: PEDREIRA, Jorge Miguel Viana. Estrutura industrial e mercado colonial: Portugal e Brasil 

(1780-1830). Lisboa: Difel, 1994.  
290 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Op. Cit. A partir dos maços de população, o recente estudo de Bruna 

Garcia também versa sobre a Vila de Sorocaba, tomando por objeto o Recolhimento Feminino de Santa Clara. 

Ver: GARCIA, Bruna Oliveira. Espaço de fé e relações de poder: o Recolhimento Feminino de Santa Clara de 

Sorocaba (1800-1850). Dissertação (Mestrado em História). 140 p. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 

2019. 
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perceber em que medida as relações de fixação e posse da região se transformaram a partir 

da Lei de Terras, de 1850. Os Maços de População, que parecia ser a documentação que 

daria maiores subsídios à questão, limitam-se aos anos entre 1765 e 1846, para o caso de 

Sorocaba. Por isso, buscamos depreender do conjunto documental sobre a FFSJI alguns 

indicadores a respeito. Inclusive porque, como tratamos aqui, a demarcação de terras pela 

Fábrica de Ipanema é um assunto constante ao longo de toda sua existência. 

Não obtivemos o aporte necessário para respostas mais seguras. A impressão que se 

tem é que as dinâmicas no Morro de Araçoiaba pouco se alteraram no que se refere às 

relações dos moradores com o território ou quanto as investidas da Fábrica para se apropriar 

das terras. Há, todavia, uma escassez de fontes que versem especificamente sobre o Morro 

de Araçoiaba ao longo do século XIX e, ao que parece, tentar responder tais questões a partir 

dos dados que temos sobre a Vila de Sorocaba pouco permite compreender as dinâmicas 

territoriais da região de Ipanema, que permanecia isolada no alto da serra, mesmo que 

administrativamente respondesse a Sorocaba. Apesar dos vínculos territoriais não se 

revelarem tão estreitos, é inegável que havia relações, ainda que menos evidentes. Por esse 

motivo, não descartamos a compreensão da expansão de Sorocaba enquanto um caminho 

possível para inferirmos o que ocorreu nas terras circundantes à FFSJI. 

Na segunda metade do século XIX, empreendeu-se uma significativa expansão da 

estrutura urbana de Sorocaba. De acordo com Cassia Baddini, a nova Casa de Câmara e 

Cadeia, inaugurada em 1862, compunha parte das extensas obras públicas empreendidas na 

cidade neste período. A notável arrecadação de impostos sobre o comércio de animais 

ocasionou no aumento do prestígio político local. Isso se deu em meio a uma série de 

disputas políticas entre liberais e conservadores, bem como na implementação de seu núcleo 

urbano por meio de empreendimentos voltados à ampliação da influência dos conservadores, 

que estiveram no poder entre 1837 e 1840 e, logo na sequência, entre 1842 e 1844. Inclusive, 

é do engenheiro João Blöem, ex-diretor da FFSJI, o projeto encomendado por este grupo 

para o que seria a nova Casa de Câmara e Cadeia de Sorocaba. 

O projeto fora solicitado em 1843 e, em 1844, seguiu para aprovação da presidência 

da Província. No entanto, naquele mesmo ano o grupo conservador foi destituído, retomou-

se a vereança liberal e o projeto não foi implementado. Mas essa não foi a única participação 

de Blöem nas obras públicas de Sorocaba, sendo também de sua autoria um projeto posterior, 

o da ponte de pedra, inaugurada em 1855 e marco no desenho urbano da cidade. Entre idas 
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e vindas, no bojo das disputas políticas, a nova Casa de Câmara e Cadeia efetivou-se apenas 

no início da década de 1860, sob domínio do grupo conservador. 

Este foi um período em que as obras públicas foram incrementadas, sobretudo a partir 

da Lei de Terras de 1850, com a intensificação dos processos de arruamento. A finalidade 

era clara: posicionar Sorocaba no rol das cidades mais ricas da província, demonstrando seu 

efetivo econômico. Houve, inclusive, um aumento na propagação de comparações entre 

Sorocaba e outras vilas elevadas à categoria de cidade no mesmo período, como Itu291, 

especialmete a partir da década de 1870, com as discussões acerca da construção da Estrada 

de Ferro Sorocabana292. 

A Lei de Terras de 1850, na medida em que dispunha sobre o direito agrário, 

regulamentando a propriedade privada no Brasil, impunha novas dinâmicas para o acesso e 

a posse de terras. No caso de Sorocaba, a aceleração do desenvolvimento urbano vinculava-

se diretamente a isso, para além das disputas políticas internas ocorridas desde a década de 

1840: 

 

A Lei de Terras de 1850, que legalizou a aquisição de propriedades rurais por meio 

da compra, provocou o imediato aumento dos pedidos e das doações de datas 

urbanas. Como consequência, novas ruas foram abertas, e muitos terrenos 

distribuídos em meados do século. A câmara, para controlar a ocupação urbana, 

promoveu o arruamento de várias partes da cidade, principalmente daquelas que 

estavam sendo ocupadas293. 

 

Em 1854, o governo imperial suspendeu as doações de datas. No entanto, de acordo 

com Baddini, na prática a medida não se sustentou por muito tempo e, nos anos seguintes, a 

doação de lotes urbanos ganhou novo fôlego. A distribuição territorial do Morro de 

Araçoiaba não é mencionada pela autora, nem quando Sorocaba ainda era uma vila, nem 

depois de elevada à categoria de cidade. No entanto, seu estudo acerca do arruamento de 

Sorocaba após a Lei de 1850 nos dá alguns indícios acerca daquela região. 

Baddini menciona que a abertura destes acessos ocorreu sobretudo em áreas cuja 

abertura permitia o acesso ao centro. Duas regiões onde este processo se deu de forma mais 

latente atraiam principalmente a população mais pobre. O mesmo não se passou, por 

exemplo, em terras onde havia passagem de tropas de muares, além do Rio Sorocaba, pois 

 
291 Sorocaba e Itu foram elevadas à categoria de cidade em 1842, assim como Campinas, todas a partir da Lei 

Provincial nº 5, de 05 de fevereiro de 1842. Conferir em: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em 04 mai 2020. 
292 BADDINI, Cássia Maria. Sorocaba no Império: comércio de animais e desenvolvimento urbano, São Paulo: 

Annablume: Fapesp, 2002, p. 152-4. 
293 Idem, Ibidem, p. 147. 



191 
 

ainda havia grandes lotes em propriedade de ricos comerciantes vinculados ao comércio de 

animais294. 

Assim, a Lei de 1850 surtiu efeitos bem diferentes no núcleo de Sorocaba e em seu 

entorno. Ao analisar a documentação de Ipanema, esse debate de fato não está posto. Ao 

contrário, como tratamos anteriormente, mesmo depois da reativação da Fábrica, em 1860, 

seguia a discussão acerca da necessidade da anexação dos terrenos vizinhos para a expansão 

da siderúrgica e de seu potencial em produção de combustíveis. Uma demanda que se 

arrastava desde o ano de 1819 e que era cobrada pelas diretorias da Fábrica de Ipanema ao 

longo de todo o século XIX. 

 

 

3.5 Das pelejas entre trabalhadores 

Em um espaço aglutinador de trabalhadores e trabalhadoras de diversos perfis, 

distintos em gênero, idades, origens, idiomas, religiões, ofícios, perspectivas de vida e 

condições legais, há de se imaginar um ambiente marcado por conflitos inerentes a essas 

diferenças. Esses conflitos se deram aqui e trataremos de alguns deles. No entanto, ao 

percorrer a documentação da Fábrica, duas questões merecem o alerta: primeiro, não há 

qualquer subsídio documental que permita afirmar que os casos de hostilidades entre os 

trabalhadores decorriam de suas diferenças; ao contrário, há mais documentos que 

demonstram experiências voluntariamente compartilhadas do que dissidências. Segundo, 

chama a atenção o fato de que é incomparavelmente maior a recorrência dos conflitos 

travados entre a administração e o conjunto dos trabalhadores, do que entre trabalhadores, 

fossem da mesma categoria ou de categorias distintas, considerando aquelas que não ocupam 

cargos administrativos. Isso demonstra que, em alguma medida, reconhece-se que os 

problemas decorrem de outra esfera, é sabido a quem se deve recorrer e qual é o verdadeiro 

alvo de enfrentamento na cobrança por melhores condições. 

Não estamos dizendo, com isso, que as tantas diferenças entre eles não 

influenciassem possíveis desentendimentos, mas não se pode afirmar que tal fato era a causa 

primordial de confrontos, tampouco que fosse um dos principais problemas da fábrica. São 

escassos os documentos em que conflitos dessa ordem aparecem e, quando tratamos de 

embates entre trabalhadores de forma geral, são mais recorrentes aqueles entre trabalhadores 

 
294 Idem, Ibidem, p. 148. 
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que ocupam cargos “superiores” (diretoria, escrivão, guarda-livros, médico etc), do que entre 

todos os outros. 

Não podemos perder de vista o questionamento a respeito do que é de interesse dos 

produtores destes documentos registrar. Não obstante, se os conflitos pontuais podem ter 

sido deixados de lado na documentação, aqueles de maiores vultos, que causariam algum 

impacto no andamento dos trabalhos, certamente constariam nos ofícios. Apresentariam 

queixas, falariam sobre medidas disciplinares, realocamentos ou demissões dos envolvidos, 

por colocarem em risco a ordem do estabelecimento e estimularem outros trabalhadores. 

Mas essa situação poucas vezes aconteceu e, mesmo que suponhamos existir um expressivo 

número de casos omissos nos milhares de fólios sobre a Fábrica, isso revelaria algo ainda 

mais interessante: a enorme capacidade destes trabalhadores em resolverem suas diferenças 

entre eles mesmos, longe dos olhos da administração. 

Chamo a atenção para isso, pois tais ponderações são fundamentais para a 

compreensão dos casos que relato a seguir e também para a análise de algo mais importante: 

a consciência desses trabalhadores. Essa dimensão se revela de forma muito sutil, 

especialmente porque esse debate não estava posto naquele contexto. De todo modo, ainda 

que o conceito tenha sido forjado sobretudo no bojo das classes operárias inglesas, 

compreender-se enquanto categoria, a partir das experiências em comum, independe de 

tempo e espaço, mas esse seria um outro debate. Por ora, basta-nos perceber os indícios que 

sugerem essa consciência e as questões que levanto aqui nos ajudam a refletir sobre isso: 

não por acaso, insurgem-se mais contra aqueles que estão no topo da hierarquia, gerenciando 

suas vidas, do que com aqueles que estão trabalhando sob um mesmo “teto”, ainda que o 

outro goze de condições melhores. 

Tratemos dos casos. 

Em novembro de 1811 José Maria de Mello, responsável pelos soldados de guarda 

da Fábrica, escreveu um ofício em que relata o confronto entre soldados de seu destacamento 

e um sueco rebelde. Segundo ele, o sueco embriagado de aguardente seguiu dois dos 

soldados responsáveis pela guarda da Fábrica. Os soldados, apesar de notarem sua presença 

o ignoraram, até que o sueco, quando teve oportunidade, desferiu quatro pontapés em um 

deles. O soldado, por sua vez, respondeu com três pancadas no ombro com um bastão, 

enquanto era ameaçado com um punhal. Por fim, o soldado se retirou e a escolta conduziu o 

preso sueco. A par da situação, de imediato José Maria seguiu para a casa do diretor, 
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Hedberg. Por fim, sua versão do ocorrido foi aceita e a ação do soldado foi compreendida 

pelo diretor enquanto uma reação ao golpe do sueco, não devendo, portanto, ser punido. 

Apesar da boa recepção do diretor, também sueco, em relação a atitude do soldado, 

José Maria pretendia castigá-lo, mas diz ter tido receio: "eu vi os rostos tristes que 

mudamente me asseguravam um descontentamento geral e a desesperação pintada nos meus 

soldados, pela violência que eu ia fazer ao seu camarada. Prendi somente o soldado e nada 

mais poderia fazer pela moléstia de peito que ele sempre teve.". Em tom de desabafo, 

aproveita o episódio para reafirmar a extrema disciplina e rigidez com que conduz seu 

destacamento e reclama que o mesmo não é cobrado dos suecos, que nunca eram castigados 

por seus infortúnios. Comenta que mesmo as mulheres são importunadas por eles: "por falta 

de castigos é que me vejo obrigado a sofrer, ver ultrajadas mulheres casadas, solteiras, as 

meninas negras não escapam, nem ainda de noite, às suas libertinagens.”295. 

Ainda que o diretor tenha se mostrado compreensível em relação aos soldados, o 

responsável pela guarda se queixou do menor rigor com que eram tratados os suecos em 

relação aos outros trabalhadores. Não sabemos se essa era uma postura padrão de Hedberg, 

mas é provável que, em alguma medida, o reconhecimento de origem por parte do diretor, 

também sueco, se expresse no tratamento com esse grupo específico de trabalhadores. Isso 

se explica não só por uma questão identitária, mas também diplomática. 

A situação das mulheres é outro fator importante e a denúncia de José Maria não 

era um caso isolado. Outros documentos revelam a vulnerabilidade em que elas se 

encontravam diante de um ambiente onde chegavam e saíam centenas de homens o tempo 

todo. Mais de três décadas depois, em 1843, a diretoria informou ao Presidente da Província 

que "para manter a disciplina e boa ordem no serviço" foi-lhe forçoso despedir o Mestre 

Pedreiro João Selbak, o carvoeiro Adão Stettener, o oficial moldador Pedro Sinz e o Mestre 

Pedreiro Jorge Doepfer. Todos alemães, sendo que os dois primeiros não possuíam "contrato 

de engajamento" e os últimos estavam sob contrato faltando seis meses para vencer. Também 

concedeu a retirada, como lhe foi requerido, do aprendiz brasileiro Maurício Pedro de 

Alcântara, "por já ter passado quatro anos além do seu engajamento de cinco e ainda nada 

saber do ofício de ferreiro". De acordo com o diretor, os ditos alemães chegavam a espancar 

os escravos para se aproveitarem de suas esposas: 

 

 
295 Ofício de 27 de novembro de 1811, de José Maria de Mello, Comandante do Destacamento da FFSJI, para [?]. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO024 5, Folder 21. 
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[...] e posso   assegurar a V. Exa. que muito lucrou o estabelecimento com a saída 

desses indignos artífices, aqui inteiramente desnecessários, pois que o 1º faltava 

repetidas vezes sem participação, o 2º espancava quase a matar aos escravos, para 

viver escandalosamente com as mulheres destes, o 3º e 4º por acintosa 

desobediência as minhas ordens, passando mais tempo na embriaguez do que no 

trabalho
296

. 

 

Há, neste documento, diversos conflitos postos, que se revelam por meio das queixas 

da diretoria. Os dois primeiros alemães são mencionados enquanto trabalhadores sem 

“contrato de engajamento”, o que significa que eram algo parecido com o que chamaríamos 

hoje de prestadores de serviços. Isto é, recebiam por jornada, sem um contrato que 

estipulasse vínculo empregatício, como era o caso da maioria dos europeus assalariados, que 

assinavam contratos com cerca de 5 a 10 anos. Isso os colocam em uma outra categoria de 

trabalhadores, que possuíam menos garantias em relação a estabilidade e manutenção de 

seus empregos, dado que não passam por acordos consulares ou condições previamente 

estabelecidas em contrato. 

Não sabemos como eles chegaram mas, provavelmente, eram pessoas que já estavam 

no Brasil e foram admitidas de acordo com as demandas da Fábrica. Os casos mais comuns 

eram de homens que se apresentavam e se ofereciam para trabalhar em troca de um 

jornal/soldo e, se autorizados pela diretoria e pelo governo local, eram alocados a partir de 

seus ofícios, exercendo funções específicas ou encaixados em tarefas diversas de maior 

demanda na Fábrica. Outra situação comum era a admissão de homens que chegavam 

enviados de outros estabelecimentos do Estado ou obras públicas. Os tipos de 

insubordinação relatados, porém, são bem distintos. O primeiro e os dois últimos 

mencionados foram dispensados por desobediência, como faltas recorrentes e embriaguez, 

já o segundo caso é exponencialmente mais grave, dado que revela a extrema violência com 

que tratava outra categoria de trabalhadores, os negros e as negras escravizadas. 

Essa outra categoria, é preciso salientar, era cotidianamente violentada pelas próprias 

condições de vida a que era submetida de forma institucionalizada, com a desterritorialização 

de seus locais de origem, o trabalho compulsório, a precariedade de alimentação e 

vestimenta, a privação de liberdade e os castigos físicos constantes. Assim, a demissão do 

alemão por agredir os escravizados não revela qualquer solidariedade da diretoria com esse 

 
296 Ofício de 07 de janeiro de 1843, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
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grupo de trabalhadores, mas reafirma o monopólio da violência, que só poderia ser praticada 

por seus senhores e que, neste caso, eram as autoridades da Fábrica e do governo. 

Uma outra questão importante que envolve este caso se verifica na motivação dos 

espancamentos. De acordo com o documento, o propósito era unicamente o envolvimento 

com as mulheres negras, esposas dos homens negros. Assim, é importante ressaltar que, no 

caso das mulheres, o gênero era um fator agravante das violências, sobretudo pela 

possibilidade iminente de violação sexual de seus corpos. 

Já o caso do brasileiro Maurício Alcântara se refere a uma situação de outra ordem. 

O dito funcionário foi contratado para servir durante cinco anos e já estava na siderúrgica a 

nove. Foi demitido porque contrariou as expectativas que a ele confiaram, dado que o que 

se esperava com a contratação de trabalhadores nacionais era justamente a capacitação 

desses homens, que deveriam se tornar referências para outros. 

Durante todo o tempo de existência da Fábrica havia, desde sua fundação ao seu 

fechamento, a pretensão de formar aprendizes locais, com vistas à modernização do 

território, conforme abordamos no capítulo 1. A expectativa de que esses trabalhadores se 

especializassem e formassem outros, com competência no ofício ou função a que se 

destinavam, já era tratada desde o período em que o Brasil era colônia e assim permaneceu 

durante todo o Império. Nesse sentido, a demissão de Maurício não ocorre por 

insubordinações, mas por não atender a contento dos administradores o que dele se esperava.     

  Uma outra situação de conflito entre trabalhadores envolveu a fuga do sentenciado 

Paulo Gonçalves, em março de 1844. De acordo com o diretor, Manoel Felizardo de Souza 

e Mello, Paulo foi posto no tronco da prisão da Fábrica por haver brigado com outros presos, 

mas conseguiu fugir por meio de uma abertura que fez no telhado depois de ter quebrado o 

cadeado que o mantinha junto ao tronco. Por fim, o sucesso da fuga foi atribuído ao descuido 

do Cabo José Ferreira Leite, o qual deveria estar alerta, e então foi preso297. 

O castigo dado aos trabalhadores que se envolviam em brigas, para além de reafirmar 

aqueles que detinham o poder legítimo do uso da violência, se voltava também à organização 

social do ambiente de trabalho. A fim de manter a lógica que regrava e disciplinava os 

trabalhadores, os conflitos travados entre eles eram punidos com castigos físicos (a depender 

da categoria), prisões e/ou demissões. No caso de Paulo Gonçalves, ao que tudo indica, 

 
297 Ofício de 08 março de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Manoel Felizardo de Souza 

e Mello, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
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tratava-se de alguém já sentenciado, cumprindo o tempo de trabalho previsto em sua pena. 

Assim, sua punição foi o tronco que, no entanto, não foi suficiente para detê-lo. 

Essa é uma compreensão importante: se, por um lado, a violência exercida pelos 

senhores e pelas autoridades públicas era encarada apenas como medida punitiva, autorizada 

e estimulada socialmente, por outro, eram tidos como violentos todos aqueles que buscavam 

escapar de uma situação de domínio. Qualquer articulação nesse sentido era tratada como 

transgressão, por violar uma ordem pré-estabelecida. 

Como dito, os registros dos atritos entre trabalhadores que ocupavam cargos 

“superiores”, exercendo funções administrativas e deliberativas de forma geral, são mais 

recorrentes do que aqueles que envolviam trabalhadores de cargos em posições menores na 

hierarquia fabril. Nota-se, também, que a irrupção de desavenças entre eles por vezes 

acomete outras categorias, por meio de demonstrações de força. 

Um dos casos mais emblemáticos foi relatado em 1848 pelo Major Joaquim José de 

Oliveira, diretor da FFSJI. Em março daquele ano o Major enviou um longo ofício ao 

Presidente da Província de São Paulo declarando ferrenha oposição ao seu vice, dado o seu 

comportamento incoerente e violento. Na correspondência discorreu que as principais 

atribuições do Vice-Diretor consistia na inspeção dos trabalhos das oficinas e na fiscalização 

das operações de finanças, no entanto, aquele que então ocupava esse cargo, João Pedro de 

Lima Fonseca Gutierrez, se revelou um dos oficiais do Exército "menos próprios para o 

desempenho de tais deveres" porque, tanto não tinha "as noções mais elementares da 

metalurgia", como “nem ao menos procurava adquiri-las". 

O diretor então relatou três exemplos de comportamentos abusivos de seu vice. Um 

deles foi o escândalo envolvendo a escrava Maria dos Santos, que apareceu na casa do Major 

“cortada em chicotadas”, junto ao pardo Macário, criado do Vice-Diretor João Gutierrez e 

que estava com o queixo sangrando. Gutierrez alegava que a dita escrava aparecera com o 

vestido desabotoado quando ele lhe chamara para pentear seus cabelos e, ao que consta, 

Macário foi castigado por ter questionado a atitude do Vice-Diretor em relação Maria dos 

Santos: 

 

No dia 29 de janeiro próximo passado, pelas 11 horas da noite, entraram pela casa 

em que resido, até o meu quarto de dormir, onde eu lia, a mulata Maria dos Santos, 

escrava da Fábrica, o pardo Macário, criado do Vice-Diretor com quem tinha 

vindo da Corte e atrás deles o mesmo Vice-Diretor, de camisa e com uma bengala 

de estoque na mão; a mulata vinha alanhada de chicote e o criado com os queixos 

ensanguentados. Procurando informar-me do motivo de semelhante desaguisado, 

disse-me o Vice-Diretor que, tendo saído do banho e chamando a mulata para lhe 

pentear o cabelo, ela se apresentara com vestido desatado e que o criado lhe fora 
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fazer observações sobre o castigo com que ele punia a mulata. Pelo que me disse 

a mulata conheci que ainda era menos honesto o motivo desse escândalo, e já no 

tempo do meu antecessor dava o Vice-Diretor o espetáculo de fatos semelhantes 

[...] Ele parece que queria que eu lhe organizasse um harém na Fábrica. 

 

Outra situação desastrosa ocorreu no final de fevereiro daquele mesmo ano quando, 

no dia 26, Gutierrez deixou fechado durante a noite toda o registro do canal que conduzia 

água para as rodas de ventilação dos fornos altos, quase ocasionando a solidificação do ferro. 

O Major relatou, ainda, o roubo de papeis particulares do diretor antecessor quando este o 

hospedara em sua casa e afirmou se tratar de "má sina da Fábrica que o governo acordou em 

prover de novo o lugar de Vice-Diretor". Dizia reconhecer-se facilmente que o tal Gutierrez 

não poderia ser de qualquer utilidade na Fábrica e, assim, deveria ser suspenso de suas 

atribuições. O diretor também deixou clara sua defesa de que tal cargo ficasse mesmo vago 

ou, ao menos, que o provesse com "um oficial honesto e amigo do trabalho".298 

 Compreender o complexo mundo do trabalho em que Ipanema se inseria requer 

considerar inúmeros aspectos. Como comentamos, curiosamente, das várias instâncias em 

que os conflitos se destacam no âmbito da siderúrgica e em meio às suas tantas 

particularidades, aqueles que envolvem atritos diretos entre trabalhadores são os menos 

recorrentes. De todo modo, sem incorrer em romantizações, buscamos apresentar algumas 

situações em que esses embates ocorrem – porque de fato ocorrem. 

O que dizemos aqui é que, diante do amplo espectro de tensões que se operam em 

um ambiente com tantas especificidades e experiências inéditas para o conjunto dos 

trabalhadores, surpreende a ínfima quantidade de registros em que há dissensos entre eles. 

Inclusive, a maior recorrência se verifica entre trabalhadores que ocupavam cargos 

deliberativos, como a direção e a administração como um todo. Já em relação aos 

trabalhadores que ocupavam cargos mais baixos, os conflitos sempre estiveram ali, mas se 

expressam de forma mais contida e menos corriqueira. Como alertamos inicialmente, há de 

se considerar o caráter administrativo da documentação, na qual esses casos podem ter sido 

menos registrados. Ainda assim, nos diz muito acerca das dinâmicas internas entre os 

trabalhadores. 

 

 

 

 
298 Ofício de 06 de março de 1848, de Major Joaquim José de Oliveira, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca 

Lima, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 24. 
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3.6 Divergências entre trabalhadores assalariados e autoridades locais 

Os conflitos que envolviam os trabalhadores da Fábrica de Ferro de Ipanema e 

aqueles que chefiavam a instituição são diversos. Comportamentos marcados por 

indisciplina e insubordinação são praticados por todas as categorias de trabalhadores, 

independentemente de seu estatuto legal, muitas vezes com práticas bem parecidas ou 

mesmo realizadas em conjunto. Isso não significa que compartilhavam das mesmas 

condições de trabalho e de vida, tampouco que eram essencialmente “avessos ao trabalho” 

ou “preguiçosos”, como comumente se relatavam ao caracterizar conjuntos específicos de 

trabalhadores, mas que havia um descontentamento que perpassava, em maior ou menor 

grau, tanto os assalariados, quanto os diversos grupos submetidos ao trabalho compulsório. 

Pagamentos não recebidos ou atrasados eram uma das principais queixas dos 

assalariados da FFSJI e isso se aplicava aos operários “comuns” e aos que ocupavam postos 

mais altos, como mestres fundidores e mesmo diretores. No caso dos estrangeiros, o 

agravante era que isso afetava os trabalhadores e suas famílias, que permaneciam em seus 

países de origem e dependiam financeiramente dos homens que emigravam. Em algumas 

situações, o trabalhador passava anos sem receber seu soldo. Por vezes, sequer recebiam. 

Em outros casos, menos comuns, o estabelecimento apresentava uma proposta. 

Na gestão de Varnhagen, por exemplo, encontramos um caso em que foi proposto ao 

funcionário o parcelamento do pagamento dos soldos e ordenados atrasados. O “Suplicante" 

recorreu, pedindo à Vossa Majestade que mandasse pagar de uma só vez todos os seus 

atrasados, de modo que cessassem os “vexames e prejuízos"299. Não sabemos se a solicitação 

foi atendida. 

Há diversos exemplos que demonstram não existir garantias mesmo para os 

trabalhadores que ocupavam cargos administrativos de confiança, como é o caso de José 

Martins da Costa Passos. Ele havia ocupado várias funções importantes na gestão da Fábrica. 

Por exemplo, em 1815 aparece na documentação como guarda dos armazéns; em 1826 como 

guarda livros pagador e, em 1833, como administrador interino. Não obstante, também 

deixou o estabelecimento sem receber todos os seus vencimentos. Em janeiro de 1835, o 

diretor João Blöem escreveu às autoridades do governo comentando a respeito do 

requerimento de José Martins da Costa Passos, em que cobrava seus pagamentos atrasados. 

Na correspondência, Blöem disse que o Capitão tinha razão em desejar receber o que lhe 

 
299 Ofício de [?], de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, para [Governador da Capitania de São Paulo]. 

APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0247, Folder 10. 
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devia a Fábrica, todavia, isso deveria ser feito no momento em que o estabelecimento tivesse 

fundos em cofre300. 

Não raro, os conflitos decorriam destes que ocupavam uma situação favorável na 

siderúrgica e com condições incomparavelmente melhores que a maioria dos trabalhadores. 

Exemplo disso são as reclamações do diretor Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen sobre 

o cirurgião da Fábrica, um alemão de nome Rennov. Em 18 de março de 1819, Varnhagen 

registrou um Termo de Declaração ao cirurgião, que lá servia desde outubro do ano anterior. 

O termo declarava tê-lo alertado quanto as suas obrigações com o estabelecimento, que não 

vinham se cumprindo. Nesta oportunidade, também o cobrou por um posicionamento em 

relação ao termo e ao seu comportamento, deixando claro que seria necessário tomar as 

medidas cabíveis caso não houvesse consentimento. O cirurgião, por sua vez, declarou que 

não havia qualquer dúvida sobre suas obrigações301. 

A queixa era de que o alemão vinha se insubordinando após o aumento do seu 

ordenado e do crescente crédito que a vizinhança lhe depositava, passando a lhe procurar 

depois de realizado o primeiro curativo. Se ausentava dias sem pedir licença, declarando que 

"queria ser livre e não escravo de costumes", sendo mau exemplo aos outros empregados. 

Além disso sua ausência prejudicava a Fábrica, uma vez que era ele quem declarava quando 

o operário ou o escravo estava fingindo doença302.  

O documento é interessante pois se trata de uma situação comum e, ao mesmo tempo, 

atípica. Comum pois há diversos outros casos de conflitos envolvendo trabalhadores que 

ocupavam cargos mais altos. Atípica pois, ainda que se tratando de pessoas em situações 

mais confortáveis em relação a maioria dos trabalhadores da siderúrgica, os embates 

geralmente decorriam das más condições de trabalho e normalmente eram acompanhados de 

queixas e cobranças específicas. Aqui, parece ter acontecido o inverso: o pagamento do 

cirurgião aumentou, ganhou prestígio na vizinhança e então passou a conduzir seu trabalho 

com maior descaso. 

Provavelmente, ao adquirir notoriedade na região e se sentir valorizado fora dos 

muros da siderúrgica percebeu (e quis deixar claro) que ele não dependia exclusivamente da 

Fábrica e que não estava disposto a se submeter aos seus padrões pois, como ele mesmo 

 
300 Ofício de 18 de janeiro de 1835, de João Blöem, diretor da FFSJI, para Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da 

Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
301 Ofício de 18 de março de 1819, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para [?]. APESP 

– Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 06. 
302 Ofício de 31 de março de 1819, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para 

Governadores interinos da capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 06. 
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disse, “queria ser livre e não escravo de costumes”. O que parece é que o relaxamento na 

postura do cirurgião – dado que, de acordo com o diretor, nem sempre foi assim – ocorre na 

medida em que se sente mais seguro em relação ao seu lugar naquela sociedade. Isto é, mais 

confortável e confiante para poder escolher não seguir as regras da forma como eram postas. 

Somava-se a isso a consciência de que estava nas mãos dele o poder de determinar quais 

trabalhadores poderiam retornar aos trabalhos ou não303. 

É justamente isso o que diferencia seu comportamento desobediente da 

desobediência daqueles que ocupavam posições inferiores na ampla escala de sujeições que 

organiza o mundo do trabalho: sua possibilidade de escolher. Aqui, falamos de 

“possibilidade” pois sabemos – e ele também sabia – que sua punição jamais seria a mesma 

que a de um preto, fosse ele escravizado ou não, que a de um sentenciado ou mesmo que a 

de um operário livre comum. Também as garantias quanto a suprir suas necessidades básicas, 

caso dispensado de suas funções na Fábrica, estariam asseguradas, ali ou em outro lugar, 

sobretudo por seu ofício e sua crescente influência no território. 

Algo a se considerar é que, mesmo não existindo o registro de cobranças ou queixas 

específicas por parte de Rennov, além de expressar seu anseio por maior autonomia, 

certamente sua mudança de comportamento foi motivada pelo descontentamento com as 

condições de existência naquele espaço de forma mais ampla.  Isso se reafirma ao notar, por 

exemplo, que a insatisfação com aquele ambiente e suas demandas era sentida também por 

outros de sua categoria. Mesmo o cirurgião que o sucedeu não permaneceu durante muito 

tempo na Fábrica. Passos, que assumiu o cargo em 1819, conservou-se na siderúrgica 

durante dois anos, quando seu contrato previa cinco, e foi dele a escolha por deixar o 

estabelecimento, demitindo-se em junho de 1821304.   

O que se verifica nas entrelinhas do documento é interessante pois, indiretamente, 

informa acerca de uma demanda importante da comunidade local por agentes da saúde. Isso 

fica claro ao nos darmos conta de que bastou um curativo para impressionar a vizinhança. 

Não sabemos se essas pessoas de fato passaram a procurá-lo, como mencionado no 

documento, dado que, para uma minúscula população, composta majoritariamente por 

 
303 Essa tarefa foi regulamentada em Sessão da Junta Administrativa de 4 de julho de 1811, na qual decidiu-se 

que o cirurgião da fábrica ficaria incumbido de realizar uma visita aos enfermos escravos todos os domingos e 

entregar uma nota ao diretor dizendo o motivo pelo qual não podiam trabalhar. A diretriz foi registrada em 

relatório, assinada por José Arouche de Toledo Rendon, Procurador da Fazenda e membro da Junta Administrativa 

da FFSJI, em julho de 1811. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0245, Folder 21. 
304 Ofícios de 24 e 27 de junho de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João 

Carlos Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO0247, Folder 13. 
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pequenos camponeses e comerciantes, os custos seriam bastante elevados305. Por outro lado, 

ainda mais difícil e mesmo inviável, a depender da situação, era o deslocamento até a Vila 

de Sorocaba, sobretudo em momentos de urgência. Nesse sentido, a presença de um 

cirurgião ali, significava a possibilidade de acesso a um recurso importante que até então 

não existia onde viviam. Havia, também, os proprietários de terras envolvidos no comércio 

de animais que, diante de acidentes ou enfermidades, certamente poderiam pagar pelos 

serviços.  

Ao longo de toda existência da FFSJI houve queixas de indisciplina envolvendo 

trabalhadores assalariados dos mais diversos níveis de ocupação. Em maio de 1843 o diretor 

da siderúrgica, Antônio Manoel de Mello, informou ao Presidente da Província que havia 

despedido o oficial moldador alemão Frederico Severin, ainda que lhe restasse tempo de 

serviço. Segundo ele, a medida foi necessária a fim de que se conservasse a disciplina no 

estabelecimento306. Em agosto do mesmo ano, o diretor novamente escreveu ao Presidente 

da Província informando duas novas demissões: João Cock e Guilherme Miback, também 

alemães. Mais uma vez, a justificativa versava a respeito da indisciplina destes trabalhadores, 

enfatizando que tais indivíduos não fariam falta. João era carreiro e Guilherme ferreiro. 

Naquele momento, contou também que haviam nascido na Fábrica dois africanos e duas 

escravas307.  

A organização das relações de trabalho no Brasil oitocentista era profundamente 

estratificada, hierarquizada e assegurava poucas garantias mesmo para os trabalhadores 

assalariados sob contratos. Ipanema é espelho desse contexto, com o agravante de localizar-

se em um espaço praticamente isolado dos núcleos urbanos, apesar da proximidade com a 

Vila de Sorocaba. Com exceção daqueles que ocupavam o topo dessa estrutura piramidal, 

geralmente capitães e generais indicados por autoridades do governo e que assumiam cargos 

de direção na Fábrica (diretor e vice-diretor) ou de visível reconhecimento público (médico, 

capelão, escrivão, guarda-livros etc), a situação era precária para o conjunto dos 

 
305 Para saber mais acerca da participação do poder público em relação às práticas de saúde local em Sorocaba no 

século XIX, conferir: BADDINI, Cassia Maria. Saúde pública e poder local: Sorocaba no século XIX. RN: Mneme 

- Revista de Humanidades, v. 7, n. 17, 15 jul. 2010. 
306 Ofício de 07 de maior de 1843, de Antônio Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Coronel Joaquim José 

Luiz de Sousa, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
307 Ofício de 17 de agosto de 1843, de Antônio Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Coronel Joaquim José 

Luiz de Sousa, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
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trabalhadores e, mesmo entre estes, por vezes havia frustrações com atrasos ou falta de 

pagamentos. 

Claro que não podemos incorrer no erro de homogeneizá-los pois, ainda que 

compartilhassem do mesmo ambiente, as condições em que se encontravam eram muito 

distintas. De todo modo, importa ressaltar aqui que os conflitos gerados pelo conjunto dos 

trabalhadores com a administração, salvo exceções, não se justificam meramente enquanto 

negligência, mas emergem como reações às adversidades com que se deparavam no curso 

de suas vidas. 

 

 

3.7 Dos pretos escravizados e africanos livres: insurgência, rebeldia e resistência 

Na documentação, são recorrentes os ofícios comentando o medo de desordens e 

fugas de escravos, principalmente em dias santos, quando as celebrações se configuravam 

como cenários propícios a levantes de cativos ou ao refúgio dos mesmos em propriedades 

vizinhas. Em relação aos negros escravizados, não há relatos de grandes revoltas ou levantes 

que tivessem abalado o empreendimento de modo agudo. No entanto, a prática e o temor aos 

motins aparecem em muitas correspondências oficiais e as fugas eram comuns. 

Logo no período inicial da Fábrica, o Comandante do Destacamento, António da 

Cunha Caldeira Machado, relatou a ocorrência de alguns confrontos, que classificou de 

motins. De acordo com ele, na noite do dia 13 de março de 1814 o forro João da Veiga 

realizou um motim na casa do seu patrão, Salvador Garcia. Não sabemos qual seu vínculo 

com Ipanema mas, provavelmente, era residente dos arredores. O evento resultou na prisão 

de Veiga e no ferimento de dois soldados308. 

Menos de dois meses depois, na noite de 8 de maio, o Comandante relatou um novo 

episódio. Disse que convalescia em sua casa quando foi efetuada na Fábrica a prisão do preto 

carapina Amado, que se achava bêbado e havia realizado um motim. De acordo com 

correspondência anterior, tal “motim ocorreu na venda do Guarda Livros, na qual o preto 

tentou entrar à força”309. 

É importante ressaltar que o medo de um possível levante de escravos era 

fundamentado em situações reais e bastante expressivas. O início do século XIX foi marcado 

 
308 Ofício de 15 abril 1814, de António da Cunha Caldeira Machado, Capitão-Mor e Comandante do 

Destacamento, para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 05. 
309 Ofício de 08 de maio de 1814, de [Ricardo] Cardozo, Sargento, para [?] APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO0246, Folder 06. 
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por uma série de revoltas escravas, dentre elas, a de 1814310, na Bahia, na qual cerca de 200 

negros invadiram armações de pesca de baleias, e a dos Malês311 em 1835, na mesma 

província, que mobilizou mais de 600 homens. Não podemos deixar de mencionar, ainda, a 

Revolução do Haiti, iniciada em 1790, e que levou à independência do país em 1804. Um 

processo acirrado, que repercutiu entre as autoridades brasileiras e os negros que aqui 

viviam, acentuando o temor dos governantes acerca da influência que isso poderia ter sobre 

os escravos, como uma possível “haitianização” no Brasil312. 

As fugas de negros escravizados e africanos livres eram frequentes e muitas vezes 

eles eram encontrados trabalhando em outros lugares, para outros senhores. Diversos são os 

estudos que tematizam as fugas enquanto mecanismo de resistência face ao sistema 

escravista. Silvia Lara, por exemplo, foi uma das pioneiras a entranhar as complexas relações 

entre senhores e escravos na perspectiva da História Social e a discuti-las enquanto 

componente fundamental para a compreensão do mundo do trabalho. Nesse sentido, a autora 

entende que o movimento de fuga sempre foi um processo previsível do sistema escravista, 

por ser inerente a ele:  

 

As fugas faziam parte da escravidão (eram inerentes a ela) não só porque os 

escravos resistiam à dominação, mas também porque eram previstas e 

reconhecidas pelos senhores e pela legislação metropolitana como algo 

permanente, um dado de realidade que não era possível ignorar, algo inscrito na 

própria visão que tinham do escravo e da escravidão313. 

  

Por ser um movimento intrínseco à própria lógica escravista, as fugas não eram 

encaradas como crimes no meio jurídico, ainda que implicassem em castigos e em prisões. 

As medidas repressivas existentes, no entanto, “não visavam simplesmente acabar com as 

fugas, mas sim a controlá-las e a limitá-las a um nível aceitável para o funcionamento geral 

do sistema314”. 

 
310 REIS, João José. Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia. RJ: Topoi (online). 2014, vol.15, 

n.28, pp.68-115. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-

101X2014000100068> Acesso em 01 jun 2019. 
311 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2003. 
312 Para saber mais acerca desse debate, conferir: MOTT, Luiz. “A escravatura: o propósito de uma representação 

a El-rei sobre a escravatura no Brasil”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 14, 1973, pp. 127-136 e 

AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites - Século XIX. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final 

do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: UNICAMP, CECULT, 2000. 
313 LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. P. 295. 
314 Idem, Ibidem, p. 296. 
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Nenhum senhor gostaria de perder algo que era de sua posse, em particular quando 

se tratava de um investimento. Assim, em grande parte dos casos o aprisionamento era 

passageiro e o escravo era devolvido ao seu senhor, independente dos motivos e dos meios 

pelos quais a deserção fora praticada. Mesmo nos casos em que o africano já possuía o 

estatuto de livre, o tempo de trabalho que lhe era imposto fundamentava apreensões e 

punições. Teoricamente, sua força de trabalho era o pagamento de sua dívida pela liberdade. 

Há de se considerar que nos casos em que o negro, sendo ele escravizado ou livre, possuía 

um ofício, sua importância no local de trabalho era ainda mais sentida e, portanto, a 

reivindicação por sua captura era maior, bem como o dispêndio de subsídios para isso. 

Em setembro de 1820, Varnhagen informou ao Governador da Capitania de São 

Paulo que dois escravos, um refinador e o outro carpinteiro, que fugiram "sem motivos" da 

Fábrica, haviam sido encontrados e se achavam empregados na "Botica do Hospital Militar". 

Assim, pediu ao governador que determinasse o retorno destes e que permitisse aplicar o 

devido castigo para "exemplo dos outros escravos". Avisou também de outros três escravos 

fugitivos, ambos refinadores, dos quais dois se encontravam na fazenda de um inglês no 

distrito de Paranaguá e o outro provavelmente estava empregado na praça de Santos, como 

ocorreu em outras vezes que já havia fugido315. Mais uma vez, nota-se também a 

preocupação da administração de que os casos de insubmissões estimulassem outros 

trabalhadores. Assim, iniciativas como essas só seriam prevenidas por meio da imposição 

do medo, que se instalaria entre os demais enquanto consequência dos rígidos castigos e das 

medidas punitivas de forma geral. Essa é uma preocupação constante ao longo de toda a 

existência da Fábrica de Ferro de Ipanema. 

 Não podemos mensurar a dimensão ou os efeitos da promoção do medo entre os 

trabalhadores que atentavam contra a ordem vigente. No entanto, se é verdade que esse tipo 

de coerção poderia funcionar para alguns, para outros a medida era vã. Certo é que em 

nenhum momento a instauração do medo enquanto mecanismo de organização social 

assegurou a supressão efetiva das fugas que, desde os anos iniciais até o encerramento da 

siderúrgica, foram praticadas por diversas categorias de trabalhadores: escravizados, 

alforriados, africanos livres, sentenciados. O medo de ser capturado não suplantava o desejo 

de superar a situação em que se encontravam. Apostar no sucesso de uma fuga significava 

 
315 Ofício de 14 de setembro de 1820, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João 

Carlos Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO0247, Folder 13. 
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também aceitar os riscos que essa investida impunha e julgar que tais riscos poderiam valer 

a pena. 

Homens e mulheres escravizados conheciam os perigos a que se expunham ao 

intentar contra o domínio de seus senhores. Sabiam que, assim que notassem ausência, 

seriam acionados mecanismos de captura em instâncias de poder ainda maiores que o de seu 

feitor, envolvendo outros agentes nesse ciclo de violências que se sustentava sob a 

prerrogativa da manutenção da ordem e da propriedade privada. Mas sabiam, também, que 

uma tentativa de fuga representava uma saída possível da situação em que se encontravam. 

Isso vale mesmo para os casos, não raros, em que escapavam de um local para servir em 

outro e para um senhor diferentes. Se é verdade que lograr fugir do domínio de um senhor 

para as mãos de outro perpetuava a trajetória de violências da escravidão, as escolhas destes 

sujeitos são norteadas pela compreensão acerca de suas próprias realidades e das alternativas 

possíveis na sociedade a qual estavam inseridos. Trata-se de avaliar o quadro em que se 

encontravam e, conscientemente, buscar por um cenário melhor. Em uma palavra, agência. 

O perigo de serem encontrados e castigados era iminente, mas havia também outros 

riscos, como a situação de saúde em que se encontravam. Muitas deserções eram praticadas 

em situações atípicas e, portanto, mais propícias: em deslocamentos fora dos limites da 

fazenda da Fábrica, para realizar trabalhos específicos da siderúrgica ou sob empréstimo 

para alguma casa específica (como a de um mestre fundidor, por exemplo); quando se 

dirigiam à Vila de Sorocaba para participar de missas e celebrações ou receber a comunhão 

na ausência de um capelão em Ipanema; quando eram mandados à prisão ou quando estavam 

enfermos, dispensados do trabalho enquanto convalesciam no hospital da Fábrica, dentre 

outras situações. Exemplo disso foi informado ao Governo Interino da Capitania de São 

Paulo em julho de 1814, quando da fuga de um escravo que se encontrava sob o uso de 

remédios316 e também em abril de 1821, quando um preto que padecia gravemente de Bixiga 

na enfermaria da Fábrica fugiu pela mata durante a noite junto a outros dois escravizados, 

que trabalhavam no corte de lenha317. 

Esse segundo caso é especialmente interessante pois evidencia a articulação entre 

negros escravizados que se encontravam em condições distintas, inclusive no que se refere 

 
316 Ofício de 19 de julho de 1814, de António Xavier Ferreira, escrivão da FFSJI, para o governo interino da 

Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 03. 
317 Ofício de 11 de abril de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos 

Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0247, 

Folder 21. 
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a força física. Um estava doente e convalescia na enfermaria e os outros dois aparentemente 

saudáveis. Lamentavelmente não temos como saber como tudo isso ocorreu, mas o caso 

lança questões bastante instigantes: como a fuga foi organizada? Como estes homens se 

corresponderam? Qual era a relação entre eles que assegurou com que os dois negros ativos 

não abandonassem um debilitado? Acordo, estratégia, afeto ou solidariedade? 

No caso dos escravos apreendidos em fuga, os castigos físicos não são descritos nos 

documentos, então não sabemos exatamente como eram praticados. O destino poderia ser o 

envio à prisão local, onde quer que fossem encontrados, à prisão da Vila de Sorocaba ou a 

devolução à siderúrgica para decisão da administração. Nesse caso, a resolução poderia ser 

o aprisionamento na cadeia da Fábrica, amarrar o fugitivo junto ao tronco da prisão ou o 

retorno imediato dos trabalhos. Qualquer um dos casos certamente decorreria depois dos 

castigos físicos aplicados. A determinação dependia da gravidade da ocorrência, bem como 

da demanda pela função que exerciam.  

É o caso do escravo Benedito dos Santos que foi preso na Vila de Sorocaba em 

novembro de 1823. Na ocasião, o diretor Rufino José Felizardo e Costa escreveu ao Governo 

Provisório da Província de São Paulo solicitando a devolução do dito preso à Fábrica de 

Ipanema. Argumentou que Benedito não havia cometido crime algum além de sua fuga e 

que, portanto, deveria ser devolvido à siderúrgica sob os cuidados do soldado Floriano 

Ribeiro Mendes, integrante do Regimento da Vila de Sorocaba e que servia no destacamento 

da Fábrica318. 

A preocupação acerca da perda da força de trabalho destes homens quando fugiam 

se fundamentava não só pela diminuição no contingente de trabalhadores. Alguns deles 

exerciam funções para as quais não havia substituto. Exemplo disso é o caso do escravo 

Domingos Ramos, cuja fuga foi informada ao Governo da Província de São Paulo em 13 de 

janeiro de 1823. Ele era o único oficial ferreiro na siderúrgica e, de acordo com o documento, 

foi visto dirigindo-se para a cidade. A diretoria da Fábrica então pediu que fosse emitida 

uma circular aos capitães-mores e militares das Vilas do Norte e que tomassem as medidas 

necessárias para a prisão do escravo319. 

A ênfase para que os procedimentos necessários fossem investidos na captura de 

Domingos sustentava-se pelo fato de que, sem ele, a siderúrgica ficaria privada de seu único 

 
318 Ofício de 21 de novembro de 1823, de Rufino José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, para o Governo 

Provisório da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 06. 
319 Ofício de 13 de janeiro de 1823, de Rufino José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, para o Governo da 

Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 06. 
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oficial ferreiro. Importante destacar que tal função apresenta caráter técnico, exigindo 

conhecimentos específicos e, portanto, geralmente era reservada a homens livres 

assalariados. A posição de Domingos como oficial ferreiro fugia à regra. Aqui mais uma vez 

se evidencia que o trabalhador escravizado era necessário para a Fábrica não apenas por sua 

força física de trabalho, mas pelo conhecimento que acumulava em funções especializadas. 

Enfatizar essa questão é importante pois ainda são incipientes os estudos acerca dos negros 

escravizados em ambientes fabris, especialmente no que se refere às funções exercidas por 

eles que exigem mais do que força braçal. 

A historiografia tem avançado no estudo das diversas tarefas desempenhadas por 

estes sujeitos fora dos meios rurais, das lavouras e dos engenhos. A historiadora Mary 

Karash, por exemplo, mobilizou diversas tipologias documentais a fim de compreender as 

dinâmicas de trabalho e de vida dos negros escravizados no meio urbano, abordando as 

condições no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. Ao tratar acerca da 

“escravidão industrial”, a autora menciona que o emprego desse tipo de mão de obra no Rio 

de Janeiro era ínfimo, sobretudo se comparado com os estabelecimentos do Sul dos Estados 

Unidos antes da Guerra Civil (1861-1865). Conclui que, diferentemente de lá, não havia 

unidades fabris que se valessem da ampla participação destes trabalhadores, cuja média era 

de dez a vinte e, quando havia, eram empregados “particularmente onde se exigia apenas 

trabalho não especializado”320. 

Ao longo dessa pesquisa, confirmamos que essa análise não era a regra no que se 

referi aos escravos em meios fabris e industriais. Destacamos diversos na Fábrica de Ferro 

de Ipanema que ressaltam o quão dependente o estabelecimento era não só da força de 

trabalho, como do conhecimento técnico dos africanos, fossem eles livres ou escravizados. 

Neste sentido, as ocorrências de fuga representavam mais do que a perda de mão de obra, 

mas a desarticulação do sistema de produção. A preocupação das autoridades na captura de 

negros que possuíam algum ofício assume um significado claro: estes trabalhadores não 

eram facilmente substituíveis e, sem eles, o andamento dos trabalhos não poderia prosseguir 

em pleno funcionamento. 

Outro exemplo disso se verifica quase vinte anos depois, por meio de outro chefe da 

siderúrgica. Em outubro de 1842, António Ribeiro Escobar, naquele momento Diretor 

Interino da FFSJI, pediu ao Presidente da Província de São Paulo a liberação do africano 

 
320 KARASCH, Mary. Slave Life in Rio de Janeiro, 1808-1850. Princeton: Princeton University Press, 1987, p. 

296. 
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Henrique, que estava preso na cadeia de Sorocaba, dado que o dito africano era um "bom 

mestre fundidor e de refino": 

 
Constando-me por informação do ex-Diretor, que se acha na cadeia dessa cidade 

um dos antigos escravos desta fábrica de nome Henrique, que a tempos daqui 

fugiu, rogo a V. Exa. sua vinda, visto que ele é bom mestre fundidor e de refinos 

e haver presentemente grande precisão de mestres desta qualidade, e estar eu 

informado, que a causa da sua fugida não foi outra senão o rigor e talvez crueldade 

com que era tratado321. 

 

Aqui, a violência que sofria, caracterizada por “rigor” e “crueldade”, é mencionada 

como o motivo que levou Henrique à fuga. Em alguma medida, o diretor intercede por ele, 

justificando seu crime. A razão da defesa é clara: tê-lo de volta à fábrica, dado seu 

conhecimento e a qualidade do seu trabalho. 

O desfalque que um africano causa ao estabelecimento quando foge, sendo ele 

escravizado ou não, é sempre mencionado na documentação, independente do contexto. Em 

junho de 1835 o Diretor João Blöem solicitou ao Vice-Presidente da Província de São Paulo 

que reforçasse a vigilância nos arredores da estrada para São Paulo, a fim de que fosse 

encontrado o escravo em fuga António Monjolo. De acordo com outro escravo apreendido, 

António poderia ter fugido para Santa Cruz. Blöem mencionou, ainda, a fuga de outros três 

escravos que, segundo ele, faziam muita falta à Fábrica322. 

Para além disso, o documento demonstra, também, que a apreensão de um fugitivo 

poderia fornecer pistas para a captura de outros. Certamente isso se dava por meio de 

ameaças, castigos físicos ou promessas de recompensas, embora este último caso pareça 

mais raro, inclusive porque, sendo ele também um fugitivo, deveria ser punido para 

“exemplo” dos outros. 

Ao que consta, durante o período Imperial a Fazenda de Santa Cruz foi um dos 

destinos dos negros que fugiam de Ipanema. Localizada no atual bairro de Santa Cruz, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro323, no período colonial a Fazenda pertenceu aos jesuítas, por 

meio de doação, até 1759, quando foram expulsos dos domínios portugueses. Em 1808, 

tornou-se parte dos bens da Coroa, sendo incorporada à Casa Real em 1822, enquanto 

Fazenda Imperial de Santa Cruz. Assim permaneceu durante todo o período Imperial. Com 

 
321 Ofício de 05 de outubro de 1842, de António Ribeiro Escobar, diretor interino da FFSJI, para José Carlos 

Pereira de Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: 

CO5215, Folder 10. Q21 
322 Ofício de 18 de junho de 1835, de João Blöem, diretor da FFSJI, para Francisco Antônio de Souza Queiroz, 

Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
323 A região da Floresta Nacional de Ipanema dista cerca de 540km da Fazenda Nacional de Santa Cruz. 
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o advento da República, passou a compor os bens patrimoniais da União, tornando-se 

Fazenda Nacional de Santa Cruz324. 

 

 

Imagem 6: Castelo Imperial de Santa Cruz 

 

Imagem litografada do Castelo Imperial de Santa Cruz, do livro “Viagem pitoresca”, de Jean-

Baptiste Debret, publicado em 1839325. 

 

 

Santa Cruz foi um espaço que, desde o período colonial, concentrou elevado número 

de escravizados. Ainda que pertencente ao Erário Régio, sob proteção direta do Imperador, 

não escapou aos levantes de escravos, que se insurgiam de diversas formas. O saque de 

insumos alimentícios, a depredação de ferramentas e a organização massiva de fugas eram 

recorrentes326. Outros casos de insubordinações dos negros de Ipanema se relacionavam com 

 
324 Para saber mais, conferir: GAMA, José Saldanha da. História da Imperial Fazenda de Santa Cruz – Primeira 

Parte. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 38, parte II, p. 165-225, 1875. 
325 DEBRET, Jean Baptiste. Voyage pittoresque et historique au Brésil, ou Séjour d’un Artiste Français au Brésil, 

depuis 1816 jusqu’en 1831 inclusivement, epoques de l ‘avénement et de I ‘abdication de S.M. D. Pedro 1er. 

Paris: Firmind Didot Frères, 1834 – 1839. Arquivo Nacional, OR_1909_V3_PL33. 
326 GOMES, Flavio dos Santos. Uma tradição esquecida: mocambos na capitania do Rio de Janeiro. In: ______. 

A hidra e os pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (séculos XVI-XVIII). São 

Paulo: Ed. UNESP, 2005, pp. 341-417. 
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a Fazenda de Santa Cruz e, não só para lá se dirigiam, como de lá chegavam. Dois anos antes 

da fuga de António Monjolo, que possivelmente teria seguido para a Fazenda Imperial, o 

diretor João Blöem escreveu ao Presidente da Província de São Paulo se queixando sobre os 

escravos que eram enviados à FFSJI, provenientes de Santa Cruz. Reclamou ainda que, de 

lá, eram sempre escolhidos os piores: 

 

Pelas oito horas de manhã do dia 22 do corrente voltei de explorar o Rio Sorocaba. 

Naquela noite de sábado para domingo fugiram os escravos de Santa Cruz segundo 

consta da relação junta. Tem se esgotado de todos os meios para sua captura, 

porém infrutífera, neste dia apresentou-se o Manoel Vicente, último da outra fuga. 

Eu não posso explicar a V. Exa. o caráter de semelhante gente, pois nada os falta 

[...] e o trabalho é moderado, porém nenhuma disciplina, vadios o mais possível e 

sobretudo revestidos de caráter de valentões [...] eles escolhidos pelo agente da 

Fazenda de S. Cruz, é claro que havia de escolher os piores e com isso tem o 

encarregado deste estabelecimento de oferecer continuadamente desgostos327. 

 

O diretor diz ainda que, poucos dias antes da fuga, Francisco de Castro, então 

morador de Sorocaba, espalhou a notícia de que três dos escravos fugidos se apresentaram 

ao governo do Rio de Janeiro e, ao que parece, retornaram para a Fazenda de Santa Cruz. 

 

Poucos dias antes da fuga daqueles escravos, veio à esta Fábrica o [?] Francisco 

de Castro, que então residia em Sorocaba, espalhar a notícia que os três escravos 

fugidos [...] se apresentaram ao Governo do Rio e este os mandou para S. Cruz, 

onde estão trabalhando e a ser assim é melhor que se manda buscar [...]328.   

 

Não sabemos o que fundamenta a pretensão dos três negros escravizados em 

retornarem para Santa Cruz. É possível que houvesse a avaliação de que lá dispendia-se um 

melhor tratamento, se comparado às condições em que se encontravam na FFSJI. É possível 

que tivessem deixado família no Rio de Janeiro ou estivessem inseridos em outras redes de 

articulações naquela fazenda ou região, com outros africanos. 

Curioso é que, de acordo com o documento, o tal Francisco de Castro noticiou a 

deserção antes mesmo que ela ocorresse. Assim, é possível que ele já soubesse do plano de 

fuga que os negros provenientes de Santa Cruz estavam articulando e, por algum motivo que 

desconhecemos, decidiu delatar. Ocorre que o plano foi denunciado antes de se efetivar, 

informação que provavelmente ele desconhecia e, por conta disso, não deve ter sido levado 

a sério pela administração local. Também não sabemos se os ditos escravos de fato se 

apresentaram ao governo do Rio de Janeiro, tampouco se naquele momento estavam mesmo 

 
327 Ofício de 28 de março de 1833, de João Blöem, diretor da FFSJI, para Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da 

Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
328 Idem. 



211 
 

de volta à Fazenda de Santa Cruz inclusive porque, se chegou aos ouvidos dos insurgentes 

que a trama havia se espalhado, é possível que tenham redirecionado os planos. 

 Na maior parte dos casos, as fugas não ocorrem individualmente, sendo organizadas 

em duplas, trios ou em pequenos grupos. Na madrugada do dia 25 de maio de 1835, seis 

escravos fugiram da FFSJI329. Em documento, são assim descritos: 

 

 

Tabela 18: Escravos fugidos na noite do dia 24 para 25 de maio de 1835 

 

  APESP – CO5214, Folder 04 

 

 

Neste momento, a cadeia da Vila de Sorocaba passou a cobrar por cada escravo da 

Fábrica apreendido e para lá enviado. Uma prática que antes não aparece na documentação. 

O diretor João Blöem, em junho de 1835, escreveu ao Vice-Presidente da Província 

reclamando que o carcereiro da cadeia da Vila “por vezes” exigia a taxa de 600 réis por cada 

escravo fugido e capturado pelos capitães de matas. Aparentemente irritado, questiona se a 

referida taxa também deveria ser paga quando da captura de escravos nacionais330. A forma 

como o diretor menciona a cobrança da tal taxa sugere que não se tratava de um 

 
329 Relação de 25 de junho de 1835, sem informação de emissor e destinatário. APESP – Fábrica de Ferro de 

Ipanema:  CO5214, Folder 04. 
330 Ofício de 08 de junho de 1835, de João Blöem, diretor da FFSJI, para Francisco Antônio de Souza Queiroz, 

Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. Para 

saber mais acerca da do funcionamento da Guarda Nacional no Brasil, sobretudo na primeira metade do século 

XIX, ver: CASTRO, Jeanne Berrance de. A milícia cidadã: a guarda nacional de 1831 a 1850. São Paulo: Ed. 

Nacional; 1977. 
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procedimento padrão ou, ao menos, não era praticado enquanto uma regra na cadeia de 

Sorocaba. 

As queixas da diretoria em relação aos casos de fuga dos negros e sentenciados 

envolviam também acusações em relação ao trabalho daqueles que realizavam a vigia. Em 

dezembro de 1842, o diretor da FFSJI, António Manoel de Mello, em correspondência com 

o Presidente da Província de São Paulo, solicitou que mandasse ordenar o retorno do pardo 

escravo Henrique do Nascimento, de 42 anos, que havia fugido da Fábrica já há muitos anos 

e se encontrava na cadeia de São Paulo. Na ocasião, também pediu autorização para "engajar 

doze soldados e um cabo de Municipais Permanentes para a guarda dos presos e rondas 

noturnas" na Fábrica, alegando que o trabalho exercido pelos guardas nacionais era sempre 

"imperfeito"331. 

As reincidências de fuga também são comuns. Em maio de 1844, o diretor da Fábrica 

informou que no último 28 de abril fugiu do estabelecimento o Africano Livre Caetano 2º, 

de 30 anos de idade, que estava a serviços da Fábrica sob sentença, remetido pela Cadeia de 

São Paulo, por conta de outra fuga332. Havia, ainda, fugas ocasionadas pelo receio de castigos 

por conta de outras pequenas infrações, como é o caso do Africano Livre Hermógeno, de 

nação Quelimane. Ele tinha aproximadamente 29 anos de idade e, de acordo com a diretoria 

da Fábrica, provavelmente o motivo da fuga foi por se saber que havia cometido um 

considerável furto de milho da roça333. 

Há várias possibilidades em relação a esse caso. É possível que Hermógeno tenha 

furtado o milho para sua própria alimentação e a de seus pares, dada a precariedade de 

subsistência em que se encontravam. Ao ser descoberto, fugiu temendo retaliações. É 

possível que ele não tenha necessariamente fugido, mas escapado temporariamente com a 

anuência de seus companheiros para vender o milho furtado, sem a intenção de deixar o 

estabelecimento de forma definitiva. Ao tratar acerca das fugas no Brasil escravista, Flávio 

Gomes comenta aquelas de caráter temporário, cujos motivao eram diversos:   

 

As fugas eram frequentes e podiam ser temporárias. Alguns cativos passavam 

determinado tempo evadidos e depois retornavam a casa de seus senhores. Se 

 
331 Ofício de 17 de dezembro de 1842, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para José Carlos Pereira 

de Almeida Torres, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 

14. 
332 Ofício de 01 de maio de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para o Brigadeiro Joaquim José 

de Moraes e Abreu, Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, 

Folder 14. 
333 Ofício de 12 de maio de 1845, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14.  



213 
 

alguns escravos podiam fugir temporariamente porque receavam, por exemplo, 

serem castigados, outros podiam planejar fugas definitivas para bem longe do 

domínio senhorial. Outros ainda talvez fugissem para reencontrar parentes e/ou ir 

atrás de antigos senhores (Machado [de Assis] chama a atenção para a prática de 

"apadrinhamento"). Quiçá, alguns cativos podem ter se evadido apenas durante 

um final de semana, procurando "respirar" um pouco de "liberdade"334. 

 

A estratégia para a realização e manutenção da fuga é uma questão importante e ainda 

por ser discutida na historiografia sobre a siderúrgica. No caso dos africanos escravizados e 

livres que trabalhavam em Ipanema, temos alguns indicativos interessantes. Houve, por 

exemplo, casos em que o preto recorria a locais onde já havia quem lhe desse proteção.  

Em maio de 1843, o diretor da Fábrica respondeu a uma Portaria em que lhe foi 

questionada a conveniência do retorno à Fábrica do escravo Henrique, que havia fugido e se 

encontrava no Jardim Botânico. O diretor foi enfático ao mencionar a importância que ele 

tinha para o andamento dos trabalhos da Fábrica: 

 

[...] tenho a expor a V. Exa. que são aqui muito necessários os serviços desse 

escravo, por ser ele hábil mestre de fundição e refino, principalmente agora que 

pode aprontar os eixos dos reparos de peças [...] sem para isso desviar da moldação 

o escravo existente mestre de refino [...] se não mandar com segurança o dito 

escravo, certamente não chegará a esta Fábrica, da qual há anos se acha fugido e 

sempre são protegido nessa cidade, de onde ele não quer sair335. 

   

Apesar da condição de escravo, Henrique havia se tornado mestre fundidor e de 

Refinom e o documento revela ainda que havia outro escravo também na função de mestre 

refinador. Interessante notar que a proteção a um fugitivo em determinados territórios podia 

ser crucial para o sucesso da fuga. No caso de Henrique, sabia-se que ele se encontrava no 

Rio de Janeiro há anos; no entanto, o próprio diretor comenta que nem as requisições dele e 

de seus antecessores o fizeram aparecer, o que demonstra a proteção que ele tinha naquele 

território. 

O documento não especifica que tipo de proteção seria essa: se por parte de outros 

senhores, como nos casos de apadrinhamento conforme mencionado por Machado de Assis 

e retomado por Flávio Gomes; se por meio de uma rede de proteção mais ampla, envolvendo 

comunidades africanas que resguardavam a identidade de Henrique na cidade do Rio de 

Janeiro; ou se por ambos os meios. Importante ressaltar, ainda, que o fato de dominar um 

 
334 GOMES, Flavio dos Santos. Jogando a rede, revendo as malhas: fugas e fugitivos no Brasil escravista. Tempo. 

Rio de Janeiro, v. 1, p. 67-93, 1996. 
335 Ofício de 07 de maio de 1843, de Antonio Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Coronel Joaquim José Luiz 

de Sousa, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
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ofício especializado provavelmente facilitava sua inserção social em espaços distintos, 

ampliando suas possibilidades de destino e permanência em situações de fuga. 

Havia também aqueles que adotavam outro nome, a fim de dificultar sua localização 

e consequente apreensão. É o caso do africano livre Bonifácio, que dizia se chamar João. 

Bonifácio havia fugido, foi capturado em 1847 e remetido de volta à Fábrica336. 

Seguramente, ele trocou de nome na tentativa de não ser identificado e ter mais chances de 

efetivar a fuga, uma estratégia também recorrente. 

  Gomes chama a atenção para a responsabilidade dos historiadores em "recuperar os 

cativos enquanto agentes sociais transformadores da escravidão, percebendo nos seus 

comportamentos históricos, ações em busca de autonomia e a constituição de uma 

comunidade escrava independente, com cultura e lógicas próprias"337. Há poucos elementos 

que nos auxiliam a desvelar as estratégias praticadas pelos negros que fugiam de Ipanema 

depois de deixar o estabelecimento. Enquanto sujeitos de suas próprias histórias, certamente 

as articulações eram diversas, todavia, a documentação oficial impõe uma série de limites 

para esse mapeamento. 

Não temos como saber, por exemplo, sobre aqueles que nunca foram capturados ou 

sobre aqueles que o foram mas não retornaram a Ipanema. Suas trajetórias encontram-se 

fragmentadas em outros registros e depositadas em diferentes arquivos. Muitas delas sequer 

foram escritas. Bonifácio e Henrique, no entanto, são casos importantes para adentramos um 

pouco mais no universo de situações que envolvem a Fábrica de Ferro de Ipanema, o vasto 

mundo do trabalho, seus agentes e tensionamentos.   

 

 

3.8 Para a ira das autoridades locais: ações coletivas entre trabalhadores 

As iniciativas que resultam em ações coletivas entre trabalhadores são especialmente 

interessantes. Primeiro porque revelam práticas que, em maior ou menor grau, só se efetivam 

a partir de alianças. Segundo porque demonstram o potencial de articulação entre os distintos 

grupos de trabalhadores, seja nos casos em que o coletivo congrega pessoas de uma mesma 

categoria, seja em situações em que categorias distintas, em alguma medida, se unem. Aqui, 

interessa-nos toda sorte de alternativas que, juntos, criavam face às situações de opressão 

 
336 Ofício de 17 de junho de 1847, do Barão de Itapicuru Mirim, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima 

e Silva, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 19. 
337 GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de 

Janeiro - Século XIX. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Campinas, 1992, p. 25. 
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que se deparavam. A clareza de tais dinâmicas evidencia o papel ativo desses sujeitos na 

construção de respostas a partir da consciência de suas próprias condições. 

Como já dito, o primeiro grupo de assalariados da Fábrica era composto por mineiros 

suecos, que chegaram em 1811. A princípio, as expectativas eram altas, no entanto, o 

descontentamento com os trabalhadores deste grupo, incluindo o diretor, se expressou pouco 

depois de iniciarem seus trabalhos na Fábrica, resultando no desligamento de parte deles 

alguns anos depois. Tratamos melhor sobre isso no tópico 3.6. Ocorre que, em 28 de outubro 

de 1814, o governo da Capitania de São Paulo foi notificado de que, três dias antes, os suecos 

suspenderam os trabalhos que eram encarregados sem justificativa dos motivos338. 

Provavelmente a ação dos suecos decorria de um episódio ocorrido duas semanas 

antes quando, por meio de Aviso Régio, parte de seus companheiros foram demitidos, 

inclusive o diretor Carl Gustav Hedberg339. A demissão dos suecos já vinha sendo tratada 

com maior afinco entre o Príncipe Regente e a diretoria desde o ano anterior. Ao que consta, 

praticamente todo o grupo foi dispensado, mantendo-se apenas alguns deles ativos. Com 

algumas exceções, foram todos desligados gradualmente até 1820, quando da chegada do 

grupo de trabalhadores alemães. 

O que chama a atenção, aqui, é a ação coletiva destes homens. Ainda que a 

paralisação dos trabalhos tenha sido mencionada pela diretoria como “sem motivo”, a 

proximidade de datas com que os episódios ocorreram permite supor que se tratava de uma 

reação à demissão de seus colegas de trabalho. Se podemos compreender tal atitude enquanto 

expressão de solidariedade, há de se considerar também o receio destes homens de que o 

mesmo poderia vir a ocorrer com eles. 

É importante ressaltar que o risco de dispensa não implicava apenas na perda do 

emprego e no retorno ao país de origem, mas na possibilidade real de deixarem para trás 

meses (por vezes anos) de trabalho com pagamentos atrasados e que, fora da Fábrica, a 

chance de recebê-los seria muito menor. Exemplo disso é o caso dos trabalhadores José de 

Almeida e Manoel Joaquim de Almeida, que trabalharam na siderúrgica na condição de 

condutores de materiais. Em agosto de 1844 eles apareceram em Ipanema cobrando por 

 
338 Ofício de 28 de outubro de 1814, de António Xavier Ferreira, escrivão da FFSJI, para Governadores interinos 

da capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 12. 
339 Ofício de 09 de novembro de 1814, informando Aviso Régio de 13 de outubro de 1844, de António Xavier 

Ferreira, escrivão da FFSJI, para Governadores interinos da capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro 

de Ipanema: CO0246, Folder 12. 
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pagamentos atrasados nas quantias de 8 e 40 mil réis, que lhes devia a Fábrica desde 1832340. 

Ou seja, doze anos já havia se passado sem que recebessem o que o empregador lhes devia 

e, ainda assim, não sabemos se chegaram a ser remunerados. O trabalho realizado, até então, 

seguia gratuito. 

O segundo grupo de estrangeiros assalariados sob contratos foram os alemães, que 

chegaram em 1820. Em termos gerais, apesar da clara preferência por estes trabalhadores 

em relação aos suecos, inclusive por conta da maior facilidade dos acordos diplomáticos que 

facilitavam a vinda deles ao Brasil, inúmeros foram os conflitos em decorrência das 

condições de trabalho e de vida que se deparavam, muito aquém do prometido. Novas 

experiências de ações coletivas emergem daí, cujo mobilizador decorre justamente dessa 

situação de adversidades. 

Em 24 de outubro de 1823 registrou-se em ata a solicitação de trabalhadores alemães 

por autorização para se apresentarem ao governo da Província de São Paulo a fim de 

exporem suas dificuldades com a falta de recursos de subsistência. A ata, emitida pelo diretor 

Rufino José Felizardo e Costa ao Governo Provisório da Província de São Paulo, alerta para 

os perigos de insubordinações em função dos descontentamentos341. Quatro dias depois, 

estes alemães redigiram um abaixo-assinado reclamando não estarem recebendo seus 

ordenados e pedindo que fosse enviado mais ferro para o pagamento342. Aqui, revela-se 

também casos em que o ordenado era pago com o produto da própria fábrica e não em moeda 

corrente. Provavelmente era a forma de substituir o pagamento em contextos desfavoráveis 

aos cofres da Fábrica. Isso leva a uma outra questão igualmente interessante: onde e como o 

ferro recebido seria comercializado? 

As circunstâncias com as quais os grupos estrangeiros de assalariados se deparavam 

eram bem diferentes das expectativas. Em relação aos alemães, as articulações em função 

do descontentamento pelo atraso nos pagamentos e as más condições de trabalho são 

recorrentes na documentação desde a chegada deste grupo de trabalhadores a Ipanema. Há, 

inclusive, documentos em que o operário livre chega a se comparar aos escravos, 

reivindicando melhores condições de trabalho. Para além das reclamações, valiam-se 

também de ameaças como mecanismo de cobrança. Por meio de um ofício de 11 de julho de 

 
340 Ofício de 17 de outubro de 1844, de Antonio Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca 

Lima, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
341 Ata de 24 de outubro de 1823, de Rufino José Felizardo e Costa, diretor da FFSJI, para o Governo Provisório 

da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 06. 
342 Abaixo-assinado, de 29 de outubro de 1823, de trabalhadores alemães para [?]. APESP – Fábrica de Ferro de 

Ipanema: CO5213, Folder 06. 
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1821 para o Governador da Capitania, o diretor da fábrica relatou que “alguns 

acontecimentos na Vila de Santos causaram temor geral” e que outras manifestações o 

deixaram receoso. Informou ele que, no domingo anterior, os ânimos se exaltaram na Fábrica 

e nas vilas ao redor, no mesmo dia em que um alemão que já havia sido preso e remetido ao 

governador disse que assim que aparecessem "negros levantados, ele se poria a frente deles, 

para comandá-los, pois que aquela gente era bem valorosa"343. 

Não é possível saber se o que o alemão disse foi de fato o que o diretor relatou. 

Supondo que o relato seja fidedigno aos termos em que foi posto, não é possível saber em 

que medida o que o alemão diz é de fato o que ele acreditava ou estava disposto a fazer. 

Considerando a segunda situação, cabe aqui algumas inferências. Ao passo em que o alemão 

ameaça as autoridades locais, se colocando enquanto alguém que lideraria um possível 

levante de escravos, seu discurso pode também assumir um caráter de tutela e, há aí, algumas 

questões de fundo. Primeiro que ele se colocaria a frente dos escravos já levantados, “para 

comandá-los”, ou seja, talvez ele não estivesse disposto necessariamente a se organizar junto 

com estes homens, mas aproveitaria a primeira oportunidade de enfrentamento, assumindo 

a posição de comando. Segundo que, ao caracterizar os negros como valorosos, a fim de 

justificar suas intenções, sua narrativa assume também um tom paternalista, quase como um 

favor, como se eles não fossem capazes de se auto-organizarem e insurgirem-se sozinhos. 

Essa é uma das leituras possíveis, faltam-nos subsídios para quaisquer afirmações. De todo 

modo, a situação que se apresenta na queixa é mais interessante do que as vagas elucubrações 

que podemos depreender a partir dela no que diz respeito a disposição do alemão em efetivar 

ou não a ameaça.  

Um ofício não datado enviado pelo diretor Rufino José Felizardo da Costa, a frente 

da Fábrica entre 1821 e 1824, informou que alguns alemães de Ipanema manifestaram 

interesse em ir à festa do domingo de Espírito Santo, quando pretendiam ir à Vila de 

Sorocaba para a missa. Costa mandou que soldados se espalhassem pela estrada a fim de 

prender todos os alemães que tentassem ir à Vila. Alguns foram, de fato, aprisionados sem 

culpa alguma e tratados pelo diretor como criminosos. Por isso, solicitaram providências ao 

diretor para que este os tratasse “como mestres de bem, e não como escravos", caso contrário 

não continuariam a trabalhar344. Há, aí, mais um caso em que os trabalhadores se valem da 

 
343 Ofício de 10 de julho de 1821, de Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, diretor da FFSJI, para João Carlos 

Augusto de Oeynhausen, Governador da Capitania de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0247, 

Folder 13. 
344 Ofício de [1822], sem referência de emissor.  APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO0246, Folder 36. 
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ameaça de paralisação da produção enquanto mecanismo para pressionar a administração 

local, lembrando que já havia uma experiência anterior, quando os suecos pararam os 

trabalhos logo após a demissão dos seus pares. 

O documento permite também adentrarmos um pouco mais no universo desses 

trabalhadores na perspectiva de respondermos o que compreendiam enquanto marcadores 

de diferenciação entre eles e os trabalhadores escravizados. Nesse caso, a liberdade de ir e 

vir é um desses indicativos e a privação dela os aproxima ao tratamento dispendido a uma 

categoria de trabalhadores na qual eles, conscientemente, não se encaixavam. Vincula-se a 

isso algo ainda mais amplo: o cerceamento da autonomia para gerir seus dias de folga. Dado 

que o domingo é tido como dia santo no calendário cristão, reservado à comunhão, impedi-

los de ir à Vila de Sorocaba celebrar missa não só interfere na gestão pessoal do tempo livre, 

como limita o exercício da religião para aqueles que a almejavam. Assim, a atitude do diretor 

em relação aos alemães incide na liberdade destes em três instâncias: o direito de ir e vir, a 

autonomia de gestão do tempo livre e a possibilidade do exercício da religião deles, inclusive 

porque eram majoritariamente católicos. 

Mais uma vez, cabe aqui questionar o conceito de liberdade, ainda que tratando-se 

de trabalhadores tidos como “livres”. Vale destacar que, neste caso, o estatuto de “livre” 

dessas pessoas era endossado socialmente por diversas características: brancos, adultos, 

homens, europeus, trabalhadores, assalariados. Características que, juntas, conferem um 

lugar social relativamente mais favorável às pessoas que nelas se enquadravam. Não 

obstante, as práticas no âmbito da FFSJI mostram que ser apenas um trabalhador “comum”, 

isto é, sem cargos de autoridade destacados na organização hierárquica, não garantia o que 

deveriam ser premissas básicas para um ser “livre”, como a possibilidade de decidir como a 

livre circulação no espaço público, por exemplo. 

O cerceamento da liberdade, em suas múltiplas formas – que geralmente se somam 

e, ao se somarem, se agravam – está umbilicalmente vinculado à compulsoriedade do 

trabalho, verificando-se tanto entre africanos livres, quanto entre brancos assalariados, ainda 

que a partir de práticas e dimensões distintas. Como temos tratado aqui, as privações 

decorriam de diversos fatores, desde as ordens, a vigilância e as punições descabidas, até a 

falta de pagamentos. Qual era a autonomia de gerir a própria vida de uma pessoa que 

trabalhava sem receber pelo trabalho? Quais eram as possibilidades reais de retornar ao país 

de origem se assim almejasse? Qual a probabilidade de receber pelos soldos atrasados se 

decidisse deixar a fábrica em função da precariedade de trabalho e de vida? 
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  O atraso de pagamentos e o consequente desamparo da família também era uma 

situação recorrente na Fábrica de Ferro de Ipanema, mesmo entre os trabalhadores que 

ocupavam cargos mais altos. Foi o caso, por exemplo, do mestre fundidor alemão Balthasar 

Fuchs, que afirmava não ter conseguido a licença do diretor para visitar sua família e carecia 

dos pagamentos atrasados para acudir a mulher e os filhos que havia deixado em sua terra, 

conforme firmado em contrato345. 

Mais tarde, em 3 de junho de 1835, o Major João Blöem reportou-se ao Vice-

Presidente da Província, Francisco Antônio de Souza Queiroz, acusando o recebimento da 

Portaria de 29 de maio, referente à fuga de escravos. Na ocasião, Blöem solicitou “tropas de 

Lisboa para resolver o problema das fugas”, assim como o caso de um ferreiro alemão 

estabelecido próximo à Fábrica que comprava ferro furtado pelos escravos e retirava os 

grilhões daqueles apreendidos em fuga346. Certamente as correntes que mantinham presos 

os escravos, nas mãos do ferreiro se tornariam produto de venda. 

Outro caso de fuga envolvendo categorias distintas foi informado pelo diretor 

António Manoel de Mello ao Presidente da Província, em junho de 1844, que conta ter 

remetido à prisão dos Guardas Municipais de Sorocaba o Cabo João Correa Penteado, junto 

a outros cinco soldados. Ocorre que na noite anterior abandonaram a guarda dos galés e 

"foram atacar aos moradores pacíficos de uma casa a meia légua de distância", deixando 

algumas pessoas feridas, uma em estado grave. Em meio a tudo isso, também despediu e 

mandou ao delegado de polícia de Sorocaba o torneiro alemão Germano Harthman, por ter 

acompanhado os desordeiros347. Não sabemos o que estes homens fizeram na casa vizinha, 

tampouco seus motivos e objetivos, mas queremos chamar a atenção para mais um episódio 

envolvendo trabalhadores que pertenciam a grupos distintos, neste caso, alguns soldados e 

um torneiro alemão. 

Das articulações em conjunto, também havia associações entre negros escravizados 

e africanos livres. Em abril de 1844 o diretor da Fábrica, Antônio Manoel de Mello, escreveu 

ao Presidente da Província relatando que três escravos e um africano livre haviam fugido no 

 
345 Ofício sem data e sem referência de emissor. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5213, Folder 06. Esse 

mesmo mestre fundidor aparece também em outros documentos, articulando-se junto a outros trabalhadores. Sua 

assinatura consta em um abaixo assinado, não datado, com assinaturas de outros alemães que cobram a falta de 

pagamentos. O manuscrito está disponível no APESP, localização: CO5213, Folder 12. 
346 Bloem deve ter se confundido no documento, as tropas não vinham de Lisboa, mas de Sorocaba, São Paulo ou 

Rio de Janeiro. Ofício de 03 de junho de 1835, de João Blöem, diretor da FFSJI, para Francisco Antônio de Souza 

Queiroz, Vice-Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
347 Ofício de 17 de junho de 1844, de António Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Manoel da Fonseca Lima, 

Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
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início daquele mês. Não se sabia como isso ocorreu. Na relação dos fugidos, descreveu a 

idade e suas características físicas: Manoel do Rosário tinha 16 anos de idade, era um bom 

oficial moldador de areia e entendia um pouco de ferreiro. Manoel Francisco também tinha 

16 anos e era carreiro de bois e de bestas. Domingos tinha 30 anos, sabia escrever, já havia 

fugido outras vezes e, inclusive, estava a serviço na Fábrica sob sentença da Cadeia de São 

Paulo. Os três eram escravos. Por fim, Marcelino 1º era Africano Livre e tinha 24 anos. No 

documento não foi mencionada a função que os últimos dois desempenhavam na 

siderúrgica348. 

As trajetórias destes trabalhadores na Fábrica de Ferro são marcadas por inúmeras 

adversidades desde a chegada, sendo as queixas frequentes todo o tempo. Diversos outros 

exemplos poderiam ser relatados; de todo modo, o que se verifica é bastante expressivo, 

sobretudo porque demonstra a possibilidade de articulações conjuntas entre grupos distintos 

de trabalhadores. Isso se dava tanto entre escravizados e africanos livres, quanto entre 

assalariados e mesmo entre assalariados e escravizados, seja por meio de ameaças, em que 

uma categoria se vale da outra para provocar temor nas autoridades, seja por ações diretas. 

Ainda que se configure com pesos e dinâmicas muito distintas, a compulsoriedade 

do trabalho se expressa de várias formas em Ipanema: com o trabalho escravo, com a 

sujeição e violência em que eram tratados os africanos livres, com os trabalhos forçados dos 

presos galés e demais sentenciados, com a sujeição das crianças e mesmo com os operários 

assalariados que vinham da Europa para ocupar funções de menor reconhecimento. Essa é 

uma questão importante para compreendermos aquilo que Thompson diz sobre a emergência 

da consciência a partir da experiência. Em qualquer contexto e em qualquer sociedade, 

muitas ações, por vezes, são reações a uma dada situação e inúmeras podem ser as dinâmicas 

que se engendram a partir de processos sintomáticos. Se pudermos falar sobre “natureza 

humana”, certamente essa é uma dimensão importante dela, a ação enquanto fruto da 

percepção. 

Não por acaso, um alemão residente próximo da fábrica comprava ferro furtado pelos 

escravos e retirava os grilhões de outros em fuga, provavelmente para comercializar. Dado 

seu ofício de ferreiro, certamente era alguém que já havia trabalhado na Fábrica e dela 

evadido, encontrando outra forma de sobreviver. Essa outra forma, passava por lidar 

diretamente com negros escravizados criando, para a Fábrica, um problema real. O caso do 

 
348 Ofício de 17 de abril de 1844, de Antônio Manoel de Mello, diretor da FFSJI, para Manoel Felizardo de Souza 

e Mello, Presidente da Província de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5215, Folder 14. 
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alemão que ameaça o Estado (o Estado, que é também o patrão), dizendo que se colocaria a 

frente dos negros assim que eles se levantassem, é ainda mais expressivo, nos legando uma 

dúvida que provavelmente foi também a dúvida das autoridades locais naquele momento: 

ele estaria mesmo disposto a se juntar aos negros para que organizassem um enfrentamento 

direto? 

Outras situações de tensão envolvendo grupos distintos de trabalhadores são 

igualmente emblemáticas. Um deles é o caso que o diretor João Blöem, em abril de 1835, 

informou ao Presidente da Província, Rafael Tobias de Aguiar: os praças do Destacamento 

da Guarda Nacional da Cavalaria da Vila de Itu abandonaram o destacamento, supostamente 

pela falta de serem “prontamente rendidos ao fim do mês”, e deixaram à disposição dos 

escravos armamentos que lhes foram oferecidos349. Certamente os guardas que abandonaram 

o posto, deixando armas à disposição dos escravos, não fizera isso aleatoriamente. Sabiam 

que essa ação colocaria as autoridades locais em estado de alerta, dado o perigo iminente do 

uso dessas armas por aqueles que eram mais hostilizados dentre os grupos de trabalhadores 

da fábrica. Sabiam também do potencial insurgente dos escravos, que ameaçava diretamente 

a ordem estabelecida pelos “de cima”. Ao largarem armas à mercê dos escravos, esses 

homens deixaram claro o recado que queriam mandar às autoridades: a ação demonstrava o 

poder que detinham em frear ou estimular revoltas, inclusive participando delas 

indiretamente. 

 É interessante notar que, em muitos casos, mesmo quando a ação central relatada 

parte de um homem branco, estrangeiro e livre, há também referência aos negros. Se a 

resistência escrava já era um temor legítimo que permeava o imaginário e o cotidiano das 

instituições e autoridades, agora o próprio contato entre categorias distintas passava a 

representar um perigo real de insurgência, tantas são as possibilidades que se criam nesse 

ambiente compartilhado. Importante ressaltar também que, embora os negros 

representassem, de forma mais latente, uma ameaça cotidiana de possíveis insurreições, dado 

que eram os mais desprotegidos e violentados dentro da estrutura social, todas as outras 

categorias, em algum momento, também se rebelavam. Em maior ou menor grau, muitas 

vezes faziam isso aliando-se entre eles. Basta se perceberem em uma situação de 

precarização, as respostas são construídas mobilizando ferramentas distintas, ora com maior 

enfrentamento, ora de formas mais contidas. Em qualquer um dos casos, seguem sendo 

 
349 Ofício de 08 de abril, de João Blöem, diretor da FFSJI, para Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da Província 

de São Paulo. APESP – Fábrica de Ferro de Ipanema: CO5214, Folder 04. 
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respostas. 

Isso não significa, todavia, que todas as atitudes que confrontavam a direção ou as 

autoridades locais fossem meticulosamente racionalizadas enquanto atos políticos 

elaborados ou forjados na perspectiva de criar confronto com um “superior”. É inegável, no 

entanto, que há uma dimensão política importante na ação desses trabalhadores. Aqui, 

tratamos de sujeitos que compreendiam a realidade em que viviam e incidiam sobre ela a 

fim de transformá-la. Em alguma medida, subvertiam uma ordem pré-estabelecida impondo 

dificuldades reais para o topo piramidal, que detinha o monopólio da violência enquanto 

mecanismo de organização e controle social. Nesse sentido, na maior parte dos casos o que 

estamos chamando de conflito pode ser lido, sobretudo, como resistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora exista uma extensa produção historiográfica acerca da escravidão no Brasil 

e seus agentes, bem como uma transformação importante no bojo da História Social no que 

se refere a todos aqueles e aquelas submetidas ao trabalho compulsório, há um inesgotável 

terreno de possibilidades por se conhecer e diversas interpretações ainda não superadas, 

baseadas em estruturas estanques de se analisar e entender a história do trabalho e dos 

trabalhadores. Ao se abordar conceitos de “transição” ou “substituição” do trabalho escravo 

para o livre, como já alertava Silvia Lara, segue sintomática a dificuldade em compreender 

as conjunturas históricas enquanto processos. Que não responde a um cronograma pré-

definido em uma linha do tempo linear e progressiva. Que não se projeta e opera, como se 

faz com um forno de fundição ou um complexo fabril. Que não se estrutura e depois se 

reestrutura, simplesmente. Que não se define em gabinetes a portas fechadas ou em mesas 

de negociação entre senhores e outros senhores. Entre patrões e outros patrões. Entre 

governantes e outros governantes. Os projetos dos grupos hegemônicos existem, é verdade, 

mas, tal como os projetos, há uma pluralidade de sujeitos que existem e resistem. 

Construindo respostas, mas articulando também as perguntas. Aqueles, que não estão nos 

gabinetes, mas que incidem sobre suas próprias histórias. 

A documentação sobre Ipanema tem sido, cada vez mais, percebida pelos 

historiadores enquanto uma fonte potente para desvelar as complexas redes de relações que 

envolvem o mundo do trabalho no Brasil oitocentista, em seus múltiplos agentes. Apesar de 

crescente o interesse pela siderúrgica do Morro de Araçoiaba, há, ainda, poucos estudos que 

se dedicaram a conhecer o trabalho e os trabalhadores da Fábrica de Ferro de Ipanema na 

perspectiva da História Social. Os que existem se debruçaram em recortes menores, 

geralmente privilegiando as três primeiras décadas após sua fundação. Há também uma 

produção, essa sim um pouco maior, voltada à ótica da História Econômica. Isso significa 

que o que há de mais pujante no histórico da siderúrgica no que se refere aos mundos do 

trabalho – em nosso ponto de vista, é claro – ainda está por ser melhor explorado: os 

encontros. 

No Morro de Araçoiaba, diversos sujeitos, de diferentes perfis, foram postos frente a 

frente, nos mesmos espaços e, por vezes, desempenhando as mesmas funções ou atuando em 

tarefas similares. Só por essa situação há, em Ipanema, um amplo, denso e complexo terreno 

por se conhecer e no qual buscamos, aqui, adentrar. As experiências que ali se engendraram 

rompem paradigmas, na medida em que revelam processos constituídos a partir de múltiplos 
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agentes, de categorias profundamente distintas e em um ambiente fabril no Brasil 

oitocentista. Ainda que existisse uma organização acentuadamente hierarquizada e 

reafirmada por diversos fatores, simbólicos e materiais, encontramos em Ipanema um 

cenário dinâmico, no qual os encontros geravam não só tensionamentos, mas também 

articulações. 

O estudo do caso de Ipanema nos demonstra, também, a necessidade de 

reposicionarmos o conceito de liberdade e a compreensão sobre o estatuto de trabalhador 

“livre”, uma vez que a compulsoriedade do trabalho se verifica em diversas instâncias, 

acometendo diversas categorias e expressando-se de múltiplas formas. Embora não seja a 

nossa pretensão compará-los, é evidente que há diferenças profundas entre negros 

escravizados e livres e brancos livres assalariados, mesmo quando encontram-se todos em 

situações de precariedade. Não é possível compreendê-los sob a mesma ótima, tampouco 

equipará-los. Não obstante, chamamos a atenção para uma reflexão profunda a respeito do 

que significava ser um sujeito “livre” no Brasil oitocentista. 

Ainda que ser um trabalhador livre e contratado implicasse em maior autonomia e 

abrangesse um leque mais amplo de possibilidades, na prática, o poder de escolha e de 

decisão sobre suas próprias vidas se esbarrava em uma série de limites, que encontravam 

respaldo na letra da lei. Inclusive nas que versavam sobre direitos e deveres do empregador 

e do empregado, sobre contrato de trabalho e prestação de serviços. Se é verdade que houve 

legislação sobre isso e que, teoricamente, apresentavam alguma garantia ao trabalhador 

contratado, é verdade também que as brechas e os efeitos das leis não só protegiam o 

empregador como dificultavam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, que se se viam 

forçosamente vinculados aos seus contratantes. Muitas vezes, mergulhados em dívidas que, 

não raro, começavam a se acumular desde a emigração. 

Isso significa que, se por um lado, o contrato de trabalho assegurava algumas 

garantias ao contratado, por outro, poderia facilmente ser utilizado também como 

instrumento de coerção, contrário a ele. Isso sem adentrar, ainda, nos tantos motivos que 

levavam essas pessoas – no caso dos trabalhadores “comuns” – a saírem de seus países de 

origem, deixar suas famílias, encarar uma travessia difícil, para viver durante anos em um 

território desconhecido. Havia uma ínfima margem para romper com os elos de exploração 

com os quais se deparavam e que, geralmente, só se fazia realizável a partir de 

insubordinação, articulação, rebeldia e resistência. 



225 
 

Diante das circunstâncias, estava posta a necessidade de que reaprendessem a viver, 

a agir, a se comunicar, a se organizar. Certo é que, quando se compartilha do cotidiano, o 

entendimento sobre si e sobre o grupo a qual se pertence, se constrói também a partir do 

outro. Nesse sentido, a percepção das condições que se deparavam, e a forma como 

respondiam a elas, trazia por referencial não só suas próprias trajetórias, mas referenciava-

se também nos sujeitos com os quais conviviam. Afetando-se mutuamente, em alguma 

medida. Seja na observação de suas práticas – como se comunicavam, por onde 

caminhavam, como e por onde fugiam, como construíam seus próprios instrumentos, como 

e o quê roçavam, onde, como e com quem barganhavam –, seja praticando junto. Além, é 

claro, que a percepção das diferenças existentes nas condições de vida, entre uns e outros, 

certamente contribuíam para que percebessem suas próprias condições e buscassem 

transformá-las. 

Trabalhar com fontes oficiais quando se busca conhecer os pormenores do que é a 

vida em um ambiente fabril, dotado de tantos sujeitos e tão distintos entre eles, é um desafio 

grande. Foi necessário, então, buscarmos alternativas para trabalharmos dentro dos limites 

que as próprias fontes impunham sem, no entanto, abdicarmos de questões que já nos eram 

caras quando essa pesquisa era ainda um embrião. A metodologia aqui empregada permitiu 

que este trabalho avançasse, mantendo a proposta inicial e contribuindo com os estudos do 

campo para além do que já existia publicado. A análise sistemática das fontes, abarcando 

uma ampla gama documental, junto ao levantamento bibliográfico, revelou uma vasta e 

dinâmica rede de relações entre os diferentes grupos de trabalhadores que por Ipanema 

passaram. Não tivemos por pretensão construir um histórico cronológico da siderúrgica, 

mas, dentro de todo o período de sua existência, destacar situações que nos permitissem 

avançar na compreensão de quais eram esses sujeitos, como viviam, como se davam os 

encontros, quais eram as dificuldades, as rebeldias, as articulações coletivas. 

Inseridos em uma mesma malha econômica e social, com recursos e possibilidades 

políticas desiguais, o mapeamento dos tipos de conflitos mais recorrentes na documentação 

evidenciou como se operavam forças e interesses distintos. Ao categorizarmos os conflitos 

a partir dos agentes envolvidos, recorremos às fontes destacando uma série de casos que 

permitissem informar ao leitor um panorama amplo e diverso de articulações, aproximações 

e dissensos entre os tantos sujeitos vinculados a Fábrica de Ferro de Ipanema. 

Em cada capítulo fomos compondo esse cenário de tantas especificidades que a 

siderúrgica do Morro de Araçoiaba revela. Iniciamos por tratar a respeito dos sujeitos, 
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centralizando a abordagem na dimensão que o trabalho ocupava em suas vidas. Queríamos, 

com isso, mostrar quem eles eram, quais ofícios ocupavam e em que contexto estavam 

inseridos, sendo por ele conduzidos mas também o construindo. Isso depois de informar ao 

leitor, a partir das fontes, o processo de edificação da fábrica, as expectativas que nela 

depositaram, os agentes envolvidos, os problemas que encontraram e as respostas que 

apresentaram. 

Depois, buscamos adentrar em outras dimensões da vida para além do trabalho 

buscando, a partir dos temas relacionados à saúde e moradia, entender um pouco mais do 

cotidiano dessas pessoas. Como moravam, como se organizavam espacialmente, quais eram 

as condições de habitação, quais eram os problemas de saúde e qual foi a postura da 

administração e do Estado para lidar com os casos que se apresentavam. Também tivemos o 

cuidado de mostrar o quanto o trabalho e o cotidiano são instâncias da vida intrinsecamente 

vinculadas e que as condições ofertadas em uma esfera, respinga também na outra. Não é 

possível, por exemplo, entender os problemas de saúde dos trabalhadores sem considerar a 

situação de moradia, a forma como habitavam, como a carga de trabalho impactava nos 

processos de adoecimento e como as respostas institucionais contribuíam com isso tudo. 

As análises se concentraram também no eixo da educação, dado que na fábrica tinha 

uma escola e, desde o início, havia a pretensão em formar aprendizes para que contribuíssem 

com a “modernização” do país e suprissem uma suposta falta de braços que, como 

comentamos, não faltava. O que faltavam eram iniciativas efetivas para abolir o tráfico, 

romper com o regime de escravidão e inserir os trabalhadores e trabalhadoras negros no 

trabalho assalariado. Mas isso renderia um ouro capítulo, quiçá outra dissertação. 

Por fim, encerramos esse texto buscando compreender a experiência compartilhada, 

do trabalho e da vida, entre os distintos perfis de trabalhadores da Fábrica de Ferro de 

Ipanema. Mais uma vez, recorremos às fontes para buscar entender quais eram os conflitos, 

quais eram as articulações coletivas, que tipo de relações existiram entre eles, sobretudo no 

que se refere a construção de respostas a partir da consciência da realidade que viviam. 

A compulsoriedade do trabalho se verifica de várias formas e, ainda que o cenário se 

reconfigure, são muitas as medidas empregadas na manutenção das explorações. As brechas 

legislativas, nunca por acaso, e a invisibilização dos sujeitos na construção da História, são 

exemplos que poderíamos aqui enumerar. Há, ainda, uma imensa dificuldade em se perceber 

o negro traficado para além de sua força de trabalho e nem sempre a escravidão é 

compreendida enquanto uma dimensão do mundo do trabalho, como também já 
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comentamos. 

Os casos aqui apresentados desvelam um ambiente profundamente ativo e complexo, 

que impunha a homens e mulheres de diversas idades, perfis, ofícios e origens, a necessidade 

de se reinventarem cotidianamente diante das condições, das contradições e das alternativas 

que se deparavam e daquelas que eles mesmos construíam. É importante, ainda, entendermos 

que o que viveram esses sujeitos em Ipanema foi uma experiência nova para todos eles, 

demandando que se reconhecessem naquele novo espaço e reconstruíssem suas dinâmicas 

de vida e também suas próprias identidades, individuais e coletivas. 

Nada há de acidental no apagamento dessas experiências, sobretudo aquelas que 

evidenciam a resistência e o agenciamento dos grupos marginalizados nas linhas da história. 

Trata-se de processos historicamente construídos e que denunciam a anulação dos sujeitos, 

a partir de forças políticas desiguais. Ainda que em nosso ofício, enquanto historiadoras e 

historiadores, nos valhamos da dimensão do tempo para compreendermos tais processos, 

nossas questões informam sobre o presente e contribuem para construí-lo. O fazer 

historiográfico também se reinventa. De todo modo, é inegável o seu potencial 

transformador, na medida em que evidenciam continuidades históricas, contradições, 

discursos, situações de exploração e de enfrentamento, respostas coletivas face às opressões 

e mecanismos ainda não superados. 

Entre avanços e retrocessos, o mundo se transforma e as narrativas seguem em 

disputa. A possibilidade de falarmos hoje em políticas públicas, por exemplo, que rompam 

com os grilhões que ainda carregamos, decorre justamente dos tensionamentos que se 

operam, simultaneamente, entre grupos sociais distintos e, sobretudo, desiguais no que se 

refere à garantia de direitos e força política. Se, por um lado, há aqueles que mobilizam 

ferramentas na perspectiva de construir condições de vida melhores para o conjunto dos 

trabalhadores, por outro, há aqueles que buscam a manutenção do status quo. Geralmente 

são esses últimos os donos dos meios de produção, da terra e de outras pessoas, para os quais 

o nosso ofício pode ser incômodo. 
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