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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma investigação interdisciplinar analisando 

os processos de transformações socioeconômicas e a dinâmica demográfica na região de 

Sorocaba no período de crescimento da produção agrícola de algodão entre os anos 1890 a 

1930. Tal abordagem foi realizada através da análise das transformações em relação a mão de 

obra, diante da imigração proveniente da necessidade de trabalhadores nas áreas rurais, que 

possibilitaram o desenvolvimento econômico e o avanço da urbanização em regiões paulistas. 

Busca-se compreender a relação entre a dinâmica econômica da cafeicultura na grande e na 

pequena propriedade; sua relação com a produção de alimentos e matérias primas para o 

consumo interno (como algodão, milho e feijão); a ampliação deste mesmo mercado interno 

de alimentos; a urbanização e o crescimento demográfico estudando-se como variáveis a 

imigração e os padrões dos arranjos familiares. Esta temática será tratada em um estudo de 

caso sobre o crescimento e as mudanças urbanas no município de Sorocaba e região.  Uma 

pesquisa no acervo da Biblioteca Municipal na cidade de Sorocaba foi realizada, buscando 

identificar e explorar informações do município para possibilitar a compreensão da dinâmica 

econômica e demográfica em uma região especificamente. 

 

Palavras-Chave: Sorocaba - Desenvolvimento agrícola; algodão; cafeicultura; imigrantes; 

mão de obra. 
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ABSTRACT 

  

This work aims to conduct an interdisciplinary investigation analyzing the processes of 

socioeconomic transformation and demographic dynamics in the region of Sorocaba during the 

period of growth of cotton agricultural production between the years 1890 to 1930. Such 

approach was carried out through the analysis of the transformations in relation to labor force, 

in face of the immigration arising from the need of workers in rural areas, which enabled the 

economic development and the advance of urbanization in regions of São Paulo. The aim is to 

understand the relationship between the economic dynamics of coffee farming in large and 

small properties; its relationship with the production of food and raw materials for domestic 

consumption (such as cotton, corn and beans); the expansion of this same domestic food market; 

urbanization and demographic growth studying as variables immigration and patterns of family 

arrangements. This theme will be treated in a case study on the growth and urban changes in 

the municipality of Sorocaba and region. A research in the collection of the Municipal Library 

of the city of Sorocaba was carried out, seeking to identify and explore information about the 

municipality to enable the understanding of the economic and demographic dynamics in a 

specific region. 

  

Keywords: Sorocaba – Agricultural Development; cotton; coffee growing; immigrants; labor 

force.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema sobre o processo da cafeicultura no Estado de São Paulo é objeto de estudo de 

diversos autores, visto que a produção agrícola de café possibilitou diversas modificações e 

melhorias estruturais não só no Estado paulista como no próprio país. Diante disso, esta 

pesquisa busca realizar uma investigação interdisciplinar analisando os processos de 

transformações socioeconômicas e a dinâmica demográfica especificamente na região de 

Sorocaba no período de crescimento da produção agrícola de café e de outros produtos 

agrícolas, especialmente o algodão, entre os anos 1890 a 1930. 

O presente trabalho propõe-se a compreender o processo de urbanização e 

industrialização de uma vila fundada em 1654 que alcançou o posto de referência 

principalmente pelo comércio de muares durante o período imperial, assim como se tornaria 

uma importante cidade (passou para categoria de cidade no ano de 1842) referência para a 

passagem dos tropeiros e posteriormente desempenhou um importante papel na produção do 

ramo têxtil, e esse desenvolvimento contribuiu para  o progresso do transporte e instalação de 

linhas férreas que aumentaram a dinâmica da cidade. Esta pesquisa não tem como objetivo 

contradizer os estudos sobre a industrialização de São Paulo, mas sim acrescentar informações 

e buscar compreender as singularidades da dinâmica de Sorocaba em um recorte temporal. 

O município de Sorocaba ocupa a região sul do Estado de São Paulo a 97 km de distância 

da cidade de SP capital, abrange uma área com cerca de 450.38km² e ocupa uma posição de 

cidade com relevante polo industrial brasileiro. Sorocaba possui uma localização estratégica 

que liga a região sul ao litoral do Brasil.  

Ao contrário de outras cidades interioranas de São Paulo que seguiram a produção 

cafeeira, Sorocaba não dedicou sua economia com foco ao cultivo em grande escala de café, 

mas a importância dessa ascensão cafeeira em São Paulo pode ter modificado a dinâmica da 

economia de cidades mais interioranas como Sorocaba, como por exemplo na possibilidade 

de a chegada de imigrantes para a lavoura cafeeira acabar "transbordando" para outras 

atividades, não ligadas diretamente ao café, e também contribuído na ampliação das ferrovias 

que foram fundamentais para a dinâmica econômica da cidade.  

Abordaremos no capítulo inicial uma breve apresentação da principal dinâmica agrária 

paulista (o café), no século XIX e XX, responsável pela acumulação de capital que 

proporcionou a criação de bases para a industrialização. Serão analisadas duas classificações 
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das diferentes regiões agrícolas de São Paulo, uma realizada por COLISTETE (2015) e a outra 

é a classificação oficial dos distritos agronômicos de São Paulo, a separação das regiões 

agrícolas e suas diferentes classificações indicam a complexidade do estudo. À falta de dados 

mais completos e pesquisas sobre as regiões interioranas, como Sorocaba, referentes ao período 

delimitado neste trabalho, buscaremos analisar os dados disponíveis em artigos acadêmicos 

online e livros disponibilizados Biblioteca Municipal de Sorocaba.  

Em seguida, no segundo capítulo, trataremos sobre a formação econômica de Sorocaba 

desde a atividade de tropeirismo, à feira de muares, a vinda de imigrantes e a produção agrícola 

de algodão destinada à produção têxtil, de maneira a compreender as principais atividades 

produtivas e econômicas e situar Sorocaba em meio ao crescimento paulista (em grande parte 

proporcionada pela produção de café no Estado de São Paulo), mas denotando que além do café 

havia também a produção de alimentos e matérias primas para suprir as demandas do mercado 

interno. 

No terceiro e último capítulo, apresentaremos alguns dados e tabelas sobre a população 

de Sorocaba, como a evolução demográfica nos anos de 1872 a 1920, a evolução na quantidade 

de estrangeiros, a origem da população brasileira e a taxa de alfabetizados, todos estes dados 

permitem agregar informações para contextualizar e confirmar os dados apresentados nos 

capítulos anteriores. 
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Capítulo 1 

Desenvolvimento agrícola 

 

Buscando compreender a dinâmica do mercado interno no Estado de São Paulo nos 

primeiros anos do século XX, é fundamental analisar as principais atividades que 

movimentavam a economia da região paulista, assim como suas especificidades, para assim 

realizar uma pesquisa estruturada e mais próxima da realidade da época acerca da história 

regional de Sorocaba e evitar uma compreensão superficial dos fatos. Autores como 

COLISTETE (2015) e COLETA OLIVEIRA (1988) criticam a visão genérica de que o interior 

de São Paulo era dominado pela grande lavoura cafeeira exportadora. Não somente isso, Maria 

Coleta de Oliveira critica estudos sobre o tema da cafeicultura devido à falta de informações 

precisas e raros são os trabalhos que abordam um período de tempo mais longo, gerando 

informações superficiais e imprecisas, caracterizando o que a autora denominou como 

“deficiências historiográficas”. 

Um exame da bibliografia disponível sobre a urbanização do interior defronta-nos 

com estudos isolados de cidades, retratando as características da vida local e 

apontando as principais funções desempenhadas por aquele núcleo urbano em 

momentos determinados. São trabalhos de natureza variada, focalizando cidades que, 

por diversas razões, adquiriram alguma importância no cenário regional. Pouco deles 

apresentam informações ou dados substanciosos sobre as localidades estudadas e 

raros focalizam um período maior do tempo. Do ponto de vista histórico, chama a 

atenção a ausência de sistemático trabalho de exploração de fontes primárias, 

dificultando tentativas de compreensão do processo de formação e desenvolvimento 

da rede urbana paulista. (OLIVEIRA, 1988, p.308) 

 

COLISTETE (2015) em sua pesquisa utilizou dados contendo informações de mais de 

40.000 propriedades rurais pesquisadas através da Secretaria de Agricultura de São Paulo no 

ano agrícola de 1904-1905 de um total de onze regiões paulistas, de maneira a explorar as 

produções e dinâmicas de suas estruturas produtivas, analisando o progresso agrícola em 

regiões rurais paulistas do século XX que se transformaram devido à expansão do cultivo de 

café. Primeiramente partindo de uma análise quantitativa e posteriormente a partir de 

evidências, a pesquisa é realizada descrevendo como algumas regiões paulistas adaptaram suas 

estruturas devido à rápida expansão dos mercados no século XIX. Ao analisar essas regiões, foi 

possível concluir que nem todas as regiões paulistas eram detentoras do café como única 

produção vigente, somente a região Mogiana dava exclusividade ao café. Regiões como a 

Araraquarense e Paulista, assim como as demais regiões de São Paulo produziam outros 

produtos além do café, que normalmente era para a própria subsistência do produtor. 



13 
 

No início do século XX, foi especialmente através das grandes propriedades rurais de 

São Paulo que se tornou possível a especialização do cultivo de café, diante disso as pequenas 

propriedades seguiram o mesmo caminho. COLISTETE ao afirmar isso, critica as noções de 

que a produção cafeeira foi essencialmente atribuída apenas a grandes fazendas devido às 

economias de escala. Mas destaca o papel das grandes propriedades na oferta de produtos 

agrícolas para consumo doméstico, denotando que a produção de alimentos por parte das 

pequenas propriedades foi dominante em certas regiões, mas não em todas. 

Resumidamente, o café foi introduzido ao Brasil em 1772 no estado do Pará e 

posteriormente se expandiu para outras regiões como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 

colaborando para a urbanização e desenvolvimento de suas economias, mas foi em São Paulo, 

a partir de meados do século XIX, que o café pôde prevalecer, em especial nas regiões Mogiana, 

Araraquarense, Paulista e Alta Sorocabana. O grão é unanimemente um marco na história do 

estado de São Paulo, e não há dúvidas de que foi um fator primordial para a introdução da 

indústria na região do estado paulista.  

O sucesso do plantio e a rápida expansão cafeeira em regiões paulistas foi um fenômeno 

que alterou o rumo da economia paulista e do próprio país. Os solos dessa região eram mais 

férteis por conta da prevalência de terras roxas, consideradas perfeitas para o cultivo de café. 

Além disso, as condições climáticas e o relevo eram adequados para o cultivo. Tudo isso fez 

com que as regiões acima citadas se tornassem a principal zona produtora de café da província 

de São Paulo.  

A produção cafeeira desde a metade do século XIX foi rapidamente se desenvolvendo 

e abrangendo novas áreas de produção. Pierre Deffontaines (1984) expõe uma certa dificuldade 

de classificação de perfil acerca das regiões de São Paulo na década de 1930, e isso ocorria 

devido à instabilidade da exploração agrícola e da população, e essa dificuldade se formava 

com as constantes mudanças de deslocamento em busca de terras e oportunidades. Diante dessa 

dificuldade para classificação de regiões, serão utilizados neste trabalho dois tipos de 

classificações. 

Para classificação das regiões agrícolas do Estado de São Paulo, será utilizado o estudo 

de Sérgio de Milliet e em seguida será apresentada classificação oficial dos distritos 

agronômicos de São Paulo. O critério do autor refere-se à expansão da produção agrícola de 

café, aos deslocamentos populacionais e por último à influência na área afetada pelas ferrovias. 

Dessa maneira, o estado paulista foi dividido em 7 regiões: zona Norte (inclusive litoral), 
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Central e as abrangendo municípios tributários das ferrovias Mogiana, Paulista, Araraquarense, 

Noroeste e Sorocabana (Milliet 1939a, 13-15). Em outro estudo, o autor incluiu três zonas 

adicionais à sua classificação anterior: Capital-Santos, Baixa Sorocabana e Litoral Sul (Milliet, 

1939b, 70-71). 

Para a análise da tabela, utilizou-se a divisão de regiões feita por Milliet modificada por 

Thomas Holloway onde as diferenças observadas foram a manutenção da zona da Paulista de 

acordo com a divisão original de Milliet (apenas integrando a Alta Paulista à zona Noroeste, 

em vez da divisão “Paulista”, “Alta Paulista” e “Baixa Paulista”) e a criação de uma nova região 

em torno de Sorocaba, desmembrada da zona da Capital (Holloway 1974, Appendix I). As onze 

zonas e seus respectivos municípios são apresentados no apêndice, com suas datas de fundação 

e nomes oficiais em 1905. Para facilitar a identificação, as denominações atuais dos municípios 

são incluídas entre parênteses. Ao todo, são 171 municípios em 1905 que produziam 

aproximadamente 70% do café exportado pelo Brasil. (COLISTETE, 2015, p.4) 

 

Tabela 1 – População por Regiões do Estado de São Paulo, 1872-1920  

 

Regiões 1872 % 1886 % 1907 % 1920 % 

Capital 46.775 5,6 74.895 6,2 352.375 11,3 654.578 14,3 

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

251.423 29,9 335.932 27,7 474.919 15,3 484.699 10,6 

Sorocaba 78.763 9,4 103.789 8,6 150.532 4,8 190.423 4,2 

Central 141.234 16,8 179.021 13 394.476 12,7 487.175 10,6 

Mogiana  122.057 14,5 184.021 15,2 621.782 20,0 811.974 17,7 

Paulista 69.614 8,3 133.733 11 362.109 11,7 530.257 11,6 

Araraquarense 16.347 1,9 33.151 2,7 281.905 9,1 583.801 12,7 

Noroeste - - - - 21.248 0,7 151.771 3,3 

Alta Sorocabana 40.377 4,8 81.670 6,7 219.979 7,1 392.006 8,6 

Baixa Sorocabana 42.131 5,0 64.847 5,4 114.748 3,7 134.227 2,9 

Santos e Litoral Sul 32.300 3,8 42.434 3,5 113.468 3,7 161.950 3,5 
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Total Estado de São 

Paulo 

841.021 100,0 1.233.493 100,0 3.107.541 100,0 4.582.861 100,0 

Fontes: Brasil 1876, São Paulo 1888, Brasil 1917, Brasil 1926. 1 

 

 Observamos na Tabela 1 algumas regiões nas quais o cultivo de café se encontrava em 

declínio, visto que sua participação populacional diminuiu, (como no Vale do Paraíba e Litoral 

Norte) e outras com indícios de expansão (como a região Mogiana) entre os anos de 1872 e 

1920. Sorocaba aparece com redução em sua participação na população total do Estado de São 

Paulo, apesar de diversificar suas atividades econômicas. É importante notar que aqui se trata 

de regiões e não especificamente de cidades, de acordo com as anotações de Colistete, sua 

importância para esta pesquisa é a representação dinâmica das regiões no interior paulista. 

Os dados utilizados nas tabelas 2, 3 e 4 foram extraídos da Estatística Agrícola e 

Zootécnica do Estado de São Paulo, realizada pela Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas do Estado de São Paulo e que coletou informações detalhadas das propriedades rurais 

de 171 municípios e mais de 50 mil propriedades rurais em 1904-1905 da Estatística Agrícola 

realizada por Bassanezi & Francisco 2003. 

 

Tabela 2 – Participação da Área Plantada com Produtos na Área Cultivada, São Paulo, 

1904-1905 (em %) 

Regiões Café Cana-de-

Açúcar 

Algodão Arroz Milho Feijão Diversas 

Capital 1,1 4,0 0,7 2,0 42,5 23,1 26,7 

Vale do Paraíba e Litoral 

Norte 

43,8 6,2 0,2 3,9 24,3 16,6 5,0 

Sorocaba 8,7 2,5 12,0 4,8 54,3 15,0 2,7 

Central 49,8 4,7 0,5 2,3 28,3 11,1 3,3 

Mogiana 69 1,9 0,0 3,4 16,9 8,6 0,2 

Paulista 61,9 1,9 0,0 2,9 22,9 10,1 0,3 

Araraquarense 63,8 2,5 0,1 6,0 22,4 4,6 0,5 

                                                           
1 Nota: até 1887, o município de Bauru (Noroeste) pertencia a Lençóis.  
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Noroeste 44,7 1,5 0,0 5,5 41,1 7,0 0,2 

Alta Sorocabana 55,2 2,0 0,5 4,1 31,6 5,5 1,2 

Baixa Sorocabana 4,8 1,6 1,5 8,3 68,1 9,3 6,3 

Santos e Litoral Sul 12,9 1,3 0,0 35,9 7,6 4,3 38,0 

Total Estado de São Paulo 55,3 2,9 0,5 3,9 25,5 9,8 2,1 

                                                                                                  Fonte: São Paulo (1906-1907) 

 Nos primeiros anos do século XX, a produção de café para exportação no Estado 

de São Paulo correspondia a 55,3% de toda agricultura, podendo ser observadas regiões nas 

quais o café equivaleria a mais da metade de suas produções agrícolas, como a região Mogiana, 

com 69% de sua produção voltada ao cultivo do café, Araraquarense (63,8%), Paulista (61,9%) 

e regiões com baixa produtividade do grão de café como Sorocaba, com apenas 8,7 %, no 

entanto, a região de Sorocaba possui cerca de 12% de área cultivada de algodão. 

 Contudo, é possível observar que o café não era unanimemente o único produto de 

grande importância, visto que o feijão e o milho apresentam dados relevantes em sua 

participação da área plantada neste período entre 1904 e 1905. E além disso, algumas regiões 

nas quais o café era principal produto produzido, também tinham o feijão e o milho com grande 

relevância em suas produções. Em Sorocaba especificamente, o milho correspondia a 54% de 

suas áreas de cultivo. 

 

Tabela 3 – Participação das Regiões na Área Cultivada, São Paulo, 1904-1905 (em %)  

Regiões Café 
Cana-de-

Açúcar 
Algodão Arroz Milho Feijão Diversas 

Capital 0,02 1,4 1,6 0,5 1,7 2,4 13,4 

Vale do Paraíba e Litoral 

Norte 

9,2 24,5 4,0 11,7 11,1 19,8 28,5 

Sorocaba 0,5 2,4 55,8 3,1 5,9 4,0 3,7 

Central 13,3 24,0 15,5 9,0 16,4 16,7 23,9 

Mogiana 33,4 17,7 0,3 23,3 17,8 23,5 3,0 

Paulista 21,7 12,3 0,7 14,4 17,4 19,9 2,9 

Araraquarense 13,9 10,4 2,7 18,6 10,6 5,7 3,0 
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Noroeste 0,4 0,2 0,0 0,7 0,8 0,4 0,1 

Alta Sorocabana 7,3 5,0 7,7 7,9 8,9 4,1 4,3 

Baixa Sorocabana 0,3 1,9 11,7 7,3 9,2 3,3 10,5 

Santos e Litoral Sul 0,1 0,2 0,0 3,4 0,1 0,2 6,8 

Total Estado de São Paulo 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: São Paulo 1906-1907. 

 

 Analisando a Tabela 3 observamos que o café foi cultivado principalmente nas regiões 

Mogiana com 33,4% da produção total no Estado de São Paulo, Paulista (21,4%), 

Araraquarense (13,9%) e Central (13,3%), somando as principais cidades com maiores 

participações na produção cafeeira de São Paulo obtém-se cerca de 82,3 % do cultivo de café. 

Uma informação que chama atenção nos dados, é que é nessas zonas de maior produção cafeeira 

que se observa a maior quantidade de produtos destinados ao mercado interno brasileiro, como 

o cultivo de arroz, feijão e milho. Em outros termos, as principais zonas especializadas no 

cultivo de café entre 1904 e 1905 no Estado de São Paulo também produziam mantimentos para 

o mercado interno de São Paulo. Sobre a produção de arroz no estado paulista, a região Mogiana 

detinha: (23,3%), Araraquarense (18,6%) e Paulista (14,4%); sobre o cultivo de milho: Mogiana 

(17,8), Paulista (17,4%) e Central (16,4%); sobre o feijão: Mogiana (23,5%), Paulista (19,9%) 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 Os dados apresentados denotam uma importante peculiaridade da produção cafeeira no 

Estado de São Paulo no período inicial do século XX. Assim como observou COLISTETE 

(2015), apesar de o café ser a principal mercadoria cultivada, outros produtos agrícolas 

correspondiam a uma significava parte da terra cultivada no Estado de São Paulo. 

As variações regionais foram grandes, com algumas zonas concentrando-se em 

produtos não destinados à exportação. Mas as regiões cafeeiras também eram aquelas 

com as maiores áreas absolutas dedicadas a produtos tipicamente do mercado interno, 

a exemplo do milho, feijão e arroz. Ainda assim, outros produtos importantes para o 

abastecimento local tinham a sua maior área de cultivo localizada nas zonas que não 

se destacavam na produção de café na época. (COLISTETE, 2015, p. 9) 

 

OLIVEIRA (1985) denota esse ponto, apontando o papel comercial de alimentos na 

produção agrícola no período cafeeiro. O café não seria uma atividade de monocultura e a 

produção de alimentos para o consumo interno seria uma maneira de escoar o excedente 

econômico da produção do café. O ponto principal não é sobre a produção de alimentos para 
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subsistência dos próprios trabalhadores cafeeiros, mas o grau de mercantilização do consumo 

desencadeado pela economia cafeeira com outras regiões. Porém OLIVEIRA crítica a falta de 

estudos que investigam a história regional da produção de alimentos no período cafeeiro 

 

Tabela 4: Principais municípios do interior paulistas – incluindo a                             

caracterização de sua produção econômica 

Município Número 

de 

habitantes 

Linha 

ferroviária 

Classificação 

das atividades 

econômicas – 

de acordo 

com o DET 

Número 

de 

fábricas 

têxteis 

Produção 

cafeeira em 

arrobas (1918- 

1919) 

Campinas 105.160 Companhia 

Paulista / 

Estrada de 

Ferro 

Sorocabana 

Centro 

Industrial de 

1ª ordem 

1 fábrica 

de 

tecidos de 

algodão 

880.000 

São Carlos 72.000 Companhia 

Paulista 

Não 

mencionado 

1 fábrica 

de tecidos 

de algodão 

980.000 

Ribeirão 

Preto 

70.000 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

1.688.000 

Jaú 56.062 Companhia 

Paulista 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

1.140.000 
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Piracicaba 55.003 Estrada de 

Ferro 

Sorocabana 

Centro 

Industrial de 

1ª ordem 

1 fábrica 

de tecidos 

de 

algodão 

160.000 

  Bragança 55.329 São 

Paulo Railway 

Centro 

Industrial de 3ª 

ordem 

1 fábrica de 

tecidos de 

algodão 

350.000 

  

Guaratinguetá 

51.655 Estrada 

de Ferro Central 

do Brasil 

Centro 

Industrial de 3ª 

ordem 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

Não é especificada 

a produção em 

arrobas – apenas 

que existem na 

cidade cerca de 

4.816.800 pés de 

café cultivados –

indicando que parte 

dos cafezais do 

munícipio 

encontrava-se em 

decadência 

  Amparo 50.000 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

632.000 

 São João da 

 Boa Vista 

45.000 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

426.000 
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 Araraquara 41.642 Companhia 

Paulista 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

607.000 

Rio Claro 43.519 Companhia 

Paulista 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

398.000 

Jaboticabal 38.000 Companhia 

Paulista 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

166.000 

Barretos 37.923 Companhia 

Paulista 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

Não 

mencionado 

Taubaté 37.741 Estrada 

de Ferro 

Central do 

Brasil 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

140.000 

Monte Alto 37.315 Companhia 

Melhoramentos 

de Monte Alto 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

636.000 
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Mogi 

Mirim 

36.442 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

1 fábrica 

de 

tecidos de 

algodão 

242.000 

Cravinhos 36.428 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

656.000 

 Batatais 35.853 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

294.000 

 Tatuí 35.226 Estrada de Ferro 

Sorocabana 

Centro 

Industrial de 2ª 

ordem 

2 fábricas de 

tecido de 

algodão 

Não é especificado 

a produção em 

arrobas –apenas 

que existem na 

cidade cerca de 

736.300 pés de 

café cultivados – 

quantidade bem 

abaixo dos grandes 

munícipios 

produtores de café 

 São Manoel 35.029 Estrada de Ferro 

Sorocabana 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

642.000 
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 São José do 

 Rio Pardo 

35.020 Companhia 

Mogiana de 

Estradas de 

Ferro 

Não 

mencionado 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

402.000 

 Jundiaí 35.000 São Paulo 

Railway 

Centro 

Industrial de 1ª 

ordem 

3 fábricas 

de tecidos 

de algodão 

220.000 

 Sorocaba 35.000  Estrada de Ferro 

Sorocabana 

Centro 

Industrial de 1ª 

ordem 

6 fábricas de 

tecidos de 

algodão 

Não há registro 

 Limeira 34.359 Companhia 

Paulista 

Centro 

industrial de 4ª 

ordem 

Não há 

registro de 

fábrica de 

tecidos de 

algodão 

264.000 

Fonte: Seção ‘Municípios Paulistas’. In: Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, Ano 

X – N. º 38 e 39 – 1º e 2º trimestres de 1921. (Disponível para consulta na Biblioteca da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – BFSP / USP). 

 

  

 A Tabela 4 intitulada “Principais municípios do interior paulistas – incluindo a                             

caracterização de sua produção econômica” apresenta os principais dados de municípios do 

interior paulista relevantes para esta pesquisa, informando por exemplo o número de fábricas 

têxteis em cada município no ano de 1921, a produção cafeeira em arrobas (1918-1919), o 

número aproximado de habitantes, a classificação das atividades econômicas (de acordo com o 

Departamento Estadual do Trabalho), e as indicações dos ramais e estações ferroviárias 

presentes nos municípios. De acordo com a tabela podemos observar o grau de importância das 

industrias têxtis (e produção de algodão) na região sorocabana, com 6 fábricas. 

Em 1899, quando o Serviço Agronômico foi implantado por meio da Lei n° 678, de 13 

de setembro, já estava sob a pasta da Secretaria da Agricultura a administração de duas 

importantes instituições do Estado: o Horto Botânico na capital e o IAE em Campinas. Como 
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previsto pela Lei, o Serviço Agronômico deveria absorver e reaproveitar esses estabelecimentos 

e seus órgãos anexos, tais como os Campos de Experiência do IAE, já existentes e distribuídos 

pelo território campineiro. A mesma lei determinou que o território estadual fosse dividido em 

Distritos Agronômicos, cada qual com um administrador, intitulado Inspetor Agrícola, 

subordinado diretamente ao Secretário da Agricultura. (ROMERO, 2008) 

Abaixo será apresentada a classificação oficial dos Distritos Agronômicos de São Paulo. 

O Decreto N. 752 de 15 de março de 1900 criou os distritos agronômicos do Estado de São 

Paulo e as comissões municipais de agricultura. Dividia-se, assim, o estado de São Paulo em 6 

distritos, estabelecendo-se seus limites e sedes:  

1º Distrito = (Zona da E.F. Central)  

Tinha por sede a capital do Estado e era constituído pelos municípios de: São Paulo, 

Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá, Lorena, Silveiras, Queluz, Areias, Bananal, Jatahy, Cruzeiro, São José dos 

Barreiros, Lagoinha, Guararema, Jambeiro, Villa Vieira do Piquete, Cunha, Buquira, São Luiz 

do Parahytinga, Santa Branca, Pinheiros, Rendenpção, São José do Parahuytinga, Santa Izabel, 

Patrocinio de Santa Izabel, São Bento do Sapucahy, Bocaina, Conceição dos Guarulhos, São 

Bernardo, Itapecerica e Santo Amaro. 

2º distrito = (boa parte dentro da zona Mogiana e dentro da Zona Paulista) 

Tinha por sede a cidade de Campinas e era composto pelos municípios de Jundiaí, 

Juquery, Santo Antonio da Cachoeira, Atibaia, Bragança, Itatiba, Campinas, Santa Barbara, 

Serra Negra, Socorro, Limeira, Rio Claro, Araras, Itapira, Espirito Santo do Pinhal, Mogy-

Mirim, Mogy-Guassu, Nazareth, Amparo, Leme, Pedreiras, São João do Curralinho e Santa 

Cruz da Conceição. 

3º distrito = (praticamente todo dentro da zona da Mogiana) 

Tinha por sede a cidade de Ribeirão Preto, era composto dos municípios de 

Pirassununga, Belém do Descalvado, São João da Boa Vista, Casa Branca, Santa Rita do 

Passaquatro, São José do Rio Pardo, Mococa, São Simão, Ribeirão Preto, Tambaú, Batataes, 

Cajurú, Franca, Ituverava, Patrocinio do Sapucahy, Santa Rita do Paraiso, Cravinhos, 

Jardinópolis, Aparecida do Sertaozinho, Caconde, Santo Antonio da Alegria, Porto Ferreira, 

Santa Cruz das Palmeiras e Nuporanga. 

4º distrito = (Zona da Paulista)  
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Tinha por sede a cidade de São Carlos do Pinhal e era composto dos municípios de 

Brotas, Dois Córregos, Jahú, Pederneiras, Araraquara, Ibitinga, Ribeirãozinho, 

Jaboticitinfgabal, Barretos, São João do Bebedouro, São José do Rio Preto, Monte Alto, 

Pitangueiras, Mineiros, São João Baptista dos Dourados, São João Baptista da Bocaina, Boa 

Esperança, Baurú, Anápolis, Matão e Boa Vista das Pedras. 

5º distrito = (praticamente equivalia ao que se convencionou chamar zona da Sorocabana, pois 

por aqui passava a estrada de ferro Sorocabana) 

Tinha por sede a cidade de Sorocaba, era composto dos municípios de Iporanga, 

Itapetininga, Iraporanga, Indaiatuba, Itararé, Avaré, Apiahy, Araçariguama, Botucatú, Campos 

Novos do Paranapanema, Cotia, Capivary, Campo Largo de Sorocaba, Cabreuva, Espirito 

Santo da Boa Vista, Espirito Santo do Turvo, Fartura, Faxina, Guarehy, Lençóis, Monte-Mór, 

Piedade, Pirajú, Porto Feliz, São Paulo dos Agudos, São Pedro do Turvo, Salto de Ytú, Tatuí, 

Tietê, Remédios da Ponte do Tietê, Una, São Miguel Arcanjo, Santa Barbara do Rio Pardo, São 

Manoel do Paraizo, São Pedro, São Roque, Sarapuhy, Sorocaba, Itu, Pilar, Pereira, Rio 

Bonito,Bom Jesus do Rio das Pedras, Bom Jesus do Ribeirão Branco, Bom Sucesso, Lavrinhas, 

Santo Antonio da Boa Vista, São João do Itatinga, Capão Bonito do Paranapanema e Piracicaba. 

6º distrito   

Tinha por sede a cidade de Iguape e era composto dos municípios de Cananéa, 

Conceição de Itanhaem, Caraguatatuba, Iguape, São Sebastião, Villa Bella, Xiririca, Santos, 

São Vicente, Natividade e Ubatuba. 

Em cada distrito agronômico havia um inspetor de agricultura e um ajudante, 

obrigatoriamente residentes na sede do distrito. Eram subordinados ao Secretário da 

Agricultura. Este era nomeado pelo presidente do Estado preferivelmente entre os engenheiros 

agrônomos formados por escolas nacionais. Eles tinham a incumbência de percorrer os 

municípios de seus distritos, investigando os estados das lavouras, informando sobre todas as 

ocorrências ou circunstâncias que podiam favorecer ou prejudicar as plantações e colheitas, 

além de estudar as necessidades agrícolas da sua circunscrição. Também deveria atender aos 

pedidos de informação que lhe fossem dirigidos pelos lavradores do respectivo distrito, além 

de inspecionar os campos de experiência ou de demonstrações bem como os postos zootécnicos. 

Abaixo coletamos algumas publicações para ilustrar algumas características da época dos 

distritos: 
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 Sobre o 2º Distrito:  

[Em abril de 1902] o inspetor afirmava: “os fazendeiros estão mandando proceder a 

última capina e preparam-se para a colheita [do café]” “em muitos lugares colheram milho e 

arroz em abundância e de muito boa qualidade”. “Em Itatiba fizeram muito vinho este ano; a 

produção foi maior que a do ano passado” (PEARSE, 1922, p. 267)2 

(Mar/1902): “Em Itapira, etc. os fazendeiros começam a mandar fazer as coroas nos 

cafeeiros para atender a colheita que este ano virá muito cedo, pois em muitos municípios o 

amadurecimento do café já começou e com as chuvas os frutos maduros tendem a cair”. (p. 

175) 

(Mar/1902): “A colheita do milho promete ser abundante em todos os municípios que 

formam este distrito, pois existem grandes culturas em muito boas condições” (p. 175) 

(Julho/1902: “neste mês deu-se a maturação completa do café e começou-se em todo o 

distrito o serviço regular de colheitas, etc.” 

(Ago/1902) (referindo-se à geada que houve no Estado): “as lavouras de cana sofreram 

demasiadamente com a geada; os prejuízos são consideráveis, especialmente nos canaviais 

novos. 

(Out/1902): “A estação, este ano, tem sido muito inconstante[...] as chuvas e as geadas 

tem vindo em épocas diversas […] Por isso, o mês de outubro tem sido muito seco em todo o 

distrito; e muito frio em outras zonas, chegando até a cair geada, no dia 3, no município de 

Limeira (p. 678) 

(Nov/1902): “As lavouras de cana estão lindas e o benefício no ano vindouro será mais 

tardio, porque os canaviais foram quase todos podados depois das geadas. Quase 

exclusivamente podemos dizer que a cana produzida neste distrito é aplicada na fabricação da 

aguardente...” (p. 752) 

Dessa maneira, observa-se que a região correspondente às cidades do 2º distrito possui 

áreas de plantio de café, milho e arroz.  Confirmando alguns dados semelhantes ao estudo de 

COLISTETE, acerca da produção agrícola de milho, arroz e café nas zonas Mogiana e Paulista 

como será abordado no próximo capítulo.  

                                                           
2 (PEARSE, 1922, p. 42-826). Todas as citações a seguir até a página 23 foram obtidas nesta mesma fonte. 
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Sobre o 3º distrito: 

[Em abril de 1902] “os plantadores (de arroz) estão contentes e animados, sobretudo em 

Vila Bonfim, onde diversos lavradores vão estender essa outra cultura naquela localidade”. 

“Bastante cultivada a batata inglesa em São João da Boa Vista, de onde se exportam muitas 

sacas para São Paulo e outros mercados importantes do Estado” (p. 268) 

(Em agosto de 1902, referindo-se a geada que havia caído: “por conseguinte foi um mês 

(agosto) desastroso para este distrito agronômico, que é essencialmente cafeeiro” (p. 555) 

(Ago/1902) “Ora, sendo a plantação de café, no meu Distrito, computada em cerca de 

190 milhões de cafeeiros, dos quais 150 milhões maiores de 4 anos e 4 milhões de menor idade, 

sem contar os cafeeiros de um a dois anos que estão igualmente inutilizados em três quartas 

partes pelo menos, segue-se que o prejuízo pode ser avaliado com muita aproximação em 38 

milhões de cafeeiros...” (p. 556) 

(Nov/1902): “... em todas [as fazendas] os cafezais ostentam uma limpeza regular, 

demonstrando que vão sendo zelosamente tratados”. “Caminham regularmente as plantações 

de milho e feijão, e tomam extraordinário desenvolvimento as plantações de arroz que 

prometem abundantíssima colheita...” (p. 753) 

(Dez/1902) “a cultura dos cereais, notadamente a do milho desenvolve-se 

admiravelmente, prometendo abundantes colheitas” “As demais culturas nada deixam a 

desejar” (p. 824) 

Sobre o 4º distrito: 

Em 1901, “é para esperar-se grande fartura de milho”; “o feijão tem produzido bem”. 

Em Jaú é sentida a falta de braços em prejuízo da lavoura; embora estejam as carpas atrasadas 

devido à deficiência de braços, nada de notável mais tem ocorrido” (p. 42) 

[Em abril de 1902]: “conquanto reduzida a colheita, há em certos municípios alguma 

falta de colonos para o serviço” 

“Já foram principiadas as colheitas do milho e do arroz, que do primeiro é abundante e 

do segundo em maior escala por certos municípios como Matão, Ribeirãozinho, Bebedouro, 

etc.” (p. 269) 
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(Jul/1902): “em plena atividade está o serviço de colheita do café em todas as lavouras 

do distrito...” “também com grande atividade iniciou-se este mês a colheita de cana...” (p. 480) 

(Dez/1902) “Haverá, portanto, abundancia de milho, como já houve no ano passado, 

sendo para desejar que não haja importação desse cereal. De facto, assim parece, porque tive 

ocasião de ver em muitos lugares, e mormente em Pitangueiras, talhões e talhões de milho, 

parecendo ser a cultura principal, e até nos cafezais formados” “O feijão também tem dado boa 

renda... não tão boa quanto a do milho é, contudo, este ano a colheita do feijão bem maior que 

a passada”. “O arroz vai indo por enquanto com pouco desenvolvimento (…) sempre vão-se 

convencendo os lavradores do arroz aqui plantado, em maioria por parte dos colonos, pois tenho 

visto plantações pequenas e espalhadas em muitos lugares” (p. 826) 

(Nov/1902): “ O milho, que sempre é o mais cultivado, este ano nada deixa a desejar 

em extensão...”.  

“Com verdadeira satisfação dou notícia que bem mais ampla é a plantação de arroz, que 

já está despontando, mormente o solo é mais propício... Ibitinga, Pedras até Pitangueiras”. 

“Bom seria que se estendesse também a atividade para a cultura da batata, mandioca e mais 

gêneros de franca utilidade na alimentação” (p.755) 

Sobre o 5º distrito (referente ao distrito incluindo Sorocaba) 

(Dados relativos a janeiro de 1901) “Tem ocorrido muito bem a vegetação do cafeeiro 

em todo este distrito agronômico. Numa e noutra parte a falta de braços tem-se feito sentir tanto 

que parte dos cafezais estão por capinar, como em Botucatu, Itu, Fartura e Campos Novos do 

Paranapanema”. “Parece que em parte alguma deste distrito agronômico os milhares estão 

maus” (p. 44) 

  “Em São Roque há também muito boas roças por todo o município. Há roças de 20 

alqueires de terra...”. “Por todo o distrito os canaviais estão bonitos de vegetação e prometendo 

boas colheitas”. “Nem em todas as partes deste distrito os feijoais têm dado boas colheitas. O 

chamado feijão das águas perdeu-se bastante; mas há municípios em que as culturas foram 

remuneradoras. Esta cultura [o feijão] se faz em escala um tanto considerável, as colheitas 

foram escassas” (p. 45) 

“A cultura do arroz este ano tem satisfeito a todos os lavradores que a fizeram. De 

nenhum município são desfavoráveis as informações, e quem viajar um pouco há de ver por 

toda parte bonitas searas, embora pequenas” (p. 46) 
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“A colheita do algodão este ano é, no 5º distrito, superior à do ano passado, não só 

porque nalgumas partes se plantou mais, mas também porque o ano tem corrido muito 

favorável” (...) “Em Tatuí, onde a cultura do algodão se faz em escala considerável, os algodoes 

estão bonitos...”  

“Em Itu foi um pouco descurada a cultura do algodão este ano devido à alta do preço do 

milho. Muitos lavradores, que semeavam algodão em mui pequena escala, preferiram a cultura 

do milho” (p. 47) 

São em São Roque muitos os cultivadores de batatas e alguns há que plantam de cada 

vez 50 alqueires de semente. É a batata o produto agrícola que mais se exporta de S. Roque. Há 

muitos pequenos cultivadores que têm adquirido sítios e pequenas fazendas com o produto da 

cultura da batata” (p. 47) 

”Em São Roque faz regularmente a cultura do amendoim, que se dá muito bem em terras 

de horta. Tem alguma procura e vende-se sempre pelo menos a 4$000 réis o alqueire” (p. 48) 

“Em S. Roque tem-se feito muitas plantações de cebolas nos bairros mais agrícolas, 

alguns lavradores têm colhido com abundância. Cada arroba tem sido vendida a 5$000.“ (p. 49) 

(Julho de 1902): “correu seco o mês o que permitiu que se fizessem francamente os 

trabalhos preparatórios para as próximas culturas, e por este mesmo motivo a colheita do café 

pode fazer-se sem interrupção bem como os trabalhos de terreiro nas fazendas cafeeiras”. “Tem 

corrido bom o tempo para a colheita do algodão, a qual algumas partes como em Guareí, tem 

deixado de ser feita com presteza por falta de braços” (p. 482) 

“Alguns municípios se tem desenvolvido bastante a cultura do algodão, como em 

Campo Largo de Sorocaba, que já produz algumas dezenas (quase uma centena) de milhares de 

arrobas, e onde se tem estabelecido maquinas de descaroçar, indicio evidente de aumento de 

cultura” (p. 482) 

(Nov/1902): “as roças de milho […] são bem numerosas este ano...” (p.757) 

Percebe-se que São Roque é um município policultor e que produz alimentos para o 

mercado: pêssego, marmelo, cebola, alho, batata, etc. 

Temos nos relatórios do Inspetor Agronômico sobre o 5º distrito referentes aos anos de 

1901 e 1902, algumas informações preciosas a respeito da produção agrícola na região: era 

produzido o café (em Botucatu, Itu, Fartura, Campos Novos do Paranapanema), mas também 
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diversas outras culturas, como feijão, arroz, batata, algodão. Este último em municípios como 

Tatuí, Itu, Sorocaba, onde funcionava uma descaroçadora, sinal da prosperidade da cultura. O 

município de São Roque é apontado como policultor, produzindo desde batata até amendoim, 

pêssego e marmelo para o mercado interno em pequenas propriedades e até hortas. É registrada, 

ainda escassez de força de trabalho para a capina do café e apresentadas informações sobre o 

tamanho das propriedades em São Roque, de cerca de 20 alqueires. 

Acerca da organização da produção cafeeira, Oliveira (1985) oferece uma análise 

destacando as relações entre o crescimento produtivo do café com a dinâmica demográfica no 

período cafeeiro. De acordo com a pesquisa de Oliveira, mesmo antes do fim da escravatura era 

possível localizar fazendas que cultivavam café que possuíam o trabalho de mão-de-obra livre, 

principalmente com a vinda de trabalhadores europeus, através dos contratos de parceria. O 

contrato de parceria se caracterizava pela divisão em partes iguais entre a família de 

imigrantes e o proprietário da fazenda do lucro líquido obtido pela venda do café. 

Devido às diversas complicações acerca das condições para usufruir do trabalho rural, 

alterou-se o contrato de parceria para a locação de serviço que ficou conhecido a partir da 

década de 1860 como contratos de colonato. A diferença deste contrato é que a partir desse 

momento o trabalhador receberia uma quantia fixa por seu trabalho no trato do café e uma 

quantia que iria depender de sua produtividade. 

Em seu artigo, OLIVEIRA (1988) destaca a importância da migração de europeus para 

as lavouras de café, que possibilitou o aumento da produção, argumentando que os produtores 

locais não perderam suas safras para os imigrantes, na realidade a vinda de mão de obra 

estrangeira abriu novas áreas para o plantio formando novos cafezais. OLIVEIRA ressalta 

também, a importância da família para a compreensão da demografia do período cafeeiro 

paulista, pois com a introdução do trabalho livre era comum a admissão de trabalhadores em 

grupos compostos de famílias. Poucas décadas antes da entrada dos imigrantes, quando o 

regime escravista ainda era vigente, os escravos possuíam um feitor em seu comando, e com o 

trabalho livre as famílias tinham um chefe de família para representá-las. Com a divisão do 

trabalho dos membros das famílias, o fazendeiro possuía mão de obra disponível e suficiente 

para os períodos de colheita, dispensando novas contratações e uma exploração de trabalho 

intensificada das famílias. Havia uma preferência por famílias estrangeiras integradas por mais 

pessoas e pelo menos um homem adulto para gerenciá-la, pois isso permitiria atribuir mais 

cafeeiros para a família cultivar e a distribuição de tarefas teoricamente iria maximizar as forças 

de trabalho no cultivo cafeeiro e nas culturas de subsistência. 
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Maria Coleta de Oliveira (1985), acerca do aumento demográfico, argumenta que há 

uma correlação entre as grandes fazendas de café e famílias extensas, mas ressalta a falta de 

informações concretas que possibilitariam analisar os impactos e efeitos a partir do 

desenvolvimento da economia cafeeira no Estado de São Paulo. Apesar disso, Oliveira denota 

duas possíveis causas: os proprietários priorizavam a contratação de grandes famílias já 

formadas de imigrantes, portanto haveria uma correlação entre a “instituição grande família” 

e a instituição grande fazenda. A outra causa possível é que o modo de vida na grande 

fazenda estimulasse a procriação e a formação de famílias extensas.  

Com fins comparativos, será apresentado o crescimento populacional em conjunto com 

o aumento da produção de café que ocorreu na região de São José do Rio Preto, isto nos remete 

a um constante aumento também da vinda de mão de obra tanto nacional, quanto estrangeira, 

informação essa que se confirma ao analisar os dados acerca do aumento do movimento de 

passageiros na linha ferroviária da Estrada de Ferro Araraquara (EFA) 

O gráfico a seguir denota a variação populacional na cidade de Rio Preto nas décadas 

de 1900 a 1940: 

 

Gráfico 1 – População de Rio Preto (1900 – 1940) 

 

 

 É notável o aumento populacional ocasionado no período entre 1900 e 1920 na cidade 

de Rio Preto, com uma população estimada de 3.221 habitantes em 1900 chegou a incrível 
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marca de 126.796 habitantes, representando a chegada intensa de mão de obra e uma clara 

concentração populacional na região marcadas pela Estrada de Ferro Araraquarense que 

impulsionou sua economia em 1912. Em 1934, a cidade apresentava uma população de 62.090 

habitantes, nesse momento ocorreu a criação de outros polos produtivos e focos populacionais 

próximos da região. Comparando com os dados de 1900 com 1934 a cidade diminuiu sua 

população para quase metade e um dos motivos para isso ter ocorrido pode estar relacionado a 

crise de 1929 que afetou sua economia visto que possuía grande dependência ao comércio e 

produção de café3.  Já no ano de 1940, a população cresceu para 74.359 habitantes, dando 

continuidade ao ritmo de crescimento populacional. 

 Na cidade de Sorocaba, o aumento das estimativas do número de sua população seguiu 

o mesmo ritmo de progressivos aumentos, de acordo com o estudo de Arnaldo Pinto Junior, o 

censo demográfico de Sorocaba contava com 13.999 habitantes em 1872, passou a ter 17.068 

em 1890 e cerca de 39.586 habitantes em 1920. Esse notável crescimento ocorre em grande 

parte devido às mudanças generalizadas no estado de São Paulo, coordenadas pelo 

desenvolvimento e modernização da economia, ao cultivo de café, ao grande número de 

imigrações em maior parte pelos europeus buscando melhores condições de vida assim como a 

modernização do sistema de transportes que contribuíram para o escoamento de mercadorias 

para todo o país, este assunto será retomado no capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Por não ser o foco principal desta pesquisa não foi possível explicar as causas do fenômeno de decrescimento 
populacional em Ribeirão Preto.  
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CAPÍTULO 2 

Formação Econômica de Sorocaba e Imigração 

 

Durante o final do Império, o sistema de trabalho escravista passava por um período de 

instabilidade, sendo esse sistema bastante diversificado entre os grandes proprietários de terras, 

sendo a escravidão abolida no dia 13 de maio de 1888 no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea. 

O assunto sobre a crise do sistema de trabalho escravista é controverso e divide opiniões, 

entretanto, neste estudo não iremos nos aprofundar sobre este processo histórico e sua 

complexidade. 

  As mudanças em relação ao trabalho se tornaram visíveis com a chegada de 

estrangeiros nos cafezais resultantes da política migratória brasileira, que buscava incentivar a 

chegada de novos imigrantes. Esse período de políticas imigratórias atraiu um maior número 

de investimentos por parte do Estado para atrair trabalhadores imigrantes com transporte 

subsidiado e intermediados por contratos de empresas privadas, e assim um mercado de trabalho 

foi se formando no final do século XIX. 

Em vista da falta de correntes de migração para o Brasil, o governo brasileiro buscou 

estimular estratégias e medidas políticas imigratórias durante esse período. Tais 

atitudes implicaram no desenvolvimento de uma ampla “propaganda na Europa, em 

geral, e na Espanha, em particular, destacando os benefícios que os trabalhadores 

obteriam se quisessem vir para o Brasil, [...] viajar de graça” (MARTÍNEZ, 1999, p. 

239) 

 

As fazendas de café no Estado de São Paulo, antes mesmo de abolir o regime escravista, 

já haviam iniciado a introdução de mão de obra livre. Através de incentivos dos próprios 

fazendeiros, foram trazidos trabalhadores imigrantes para trabalhar na produção cafeeira 

através de contratos de parceria, que foi o pontapé inicial para a formação do mercado de 

trabalho. 

Oliveira cita autores como Cano e Martins que afirmavam que mesmo com a pressão 

devido à falta de mão de obra nas lavouras, os salários não se alteraram, pois havia uma certa 

independência do salário em relação a oferta e demanda de mão de obra e isso poderia ser 

explicado pela existência de reservas advindas da imigração, ou devido à reserva das famílias 

não relacionadas ao plantio de café e além disso os colonos recebiam outras formas de renda, 

seja ela através da criação de gado ou pela cultura de outros tipos de plantio. Portanto, os 
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salários dos trabalhadores das fazendas de café não seriam a única fonte de seus rendimentos, 

uma parcela importante de seus rendimentos seria no trabalho independente no cultivo 

intercalar de alimentos e criação de gados. 

Outro aspecto da vinda de imigrantes ao mercado de trabalho cafeeiro foi a inconstância 

de local dos trabalhadores do sistema de distribuição de mão de obra, que possuía seu polo na 

capital do Estado de São Paulo dirigindo-se para as fazendas e vice-versa. Diante disso, os 

fazendeiros deviam ir até São Paulo para recrutar trabalhadores imigrantes, e apenas no ano de 

1906 foi fundada a Agência Oficial de Colocação que tinha o objetivo de facilitar o acesso do 

trabalhador com o empregador. 

Ramos (1923) discorre sobre a troca de “terras velhas” por novas realizada por 

proprietários de terras, capitalistas que buscavam maiores lucros. Esse acontecimento tornou a 

mão de obra nas fazendas instável, visto que após os trabalhadores terminarem a safra havia a 

possibilidade de se deslocarem para outra fazenda almejando maiores ganhos com a produção. 

 Muitos trabalhadores da época buscavam serviços em terras e fazendas onde 

acreditariam obter uma maior produção e rendimentos. Silva (2013) em um exemplo sobre a 

agricultura da Comarca de Rio Preto no Állbum de 1929 de CAVALHEIRO (1929) denota esse 

caso: 

Um colono italiano, homem probo, econômico e sem vícios, trabalhou por mais de 10 

anos, em fazenda de óptima zona cafeeira, do Estado, só conseguindo amealhar nesse 

longo espaço de tempo, a magríssima economia de $3000. Mudando-se para aqui, 

onde se colocou numa fazenda vizinha à cidade, percebeu, na colheita do 1.º ano, a 

bem sofrível economia de $5000! 

 

 O exemplo retrata os benefícios das “terras novas’’, com um solo fértil e que por 

consequência proporcionava uma maior produção nessas novas áreas produtivas e possibilitava 

maiores ganhos por parte dos trabalhadores. E esse fato, explica o motivo da atração de 

imigrante e o avanço da população ao Rio Preto (atual São José do Rio Preto). Holloway 

calculou que cerca de 70% da receita de uma família de colonos eram recebidos sob a forma de 

moradia, terra para plantio de alimentos e privilégios de pastagem (HOLLOWAY, 1984, p. 

126). 

MOMBEIG (1984), no entanto, deixa claro que os salários não seriam o único motivo 

pelo qual os colonos se deslocavam para essas zonas novas, havia uma condição que poderia 

ser até mais importante, que seriam os contratos e a possibilidade de cultivarem de modo 

intercalar.   
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Sobre a imigração paulista nos séculos XIX e XX, SILVA (2013) analisa os efeitos 

migratórios na região paulista, especialmente em São Jose do Rio Preto e Araraquara, que se 

destacou por apresentar uma economia em crescimento e desenvolvimento no período de 

grandes migrações de famílias para o cultivo de café. Com o crescimento do cultivo do café, 

houve então a necessidade de mão de obra, para tanto, fluxos imigratórios de trabalhadores 

estrangeiros vieram a ocorrer durante décadas, destacando a importância do trabalho estrangeiro 

na evolução socioeconômica paulista. 

SILVA (2013) relata que com a entrada de imigrantes ocorreram concentrações 

populacionais em determinadas regiões, e não só isso, ocorreu também uma certa divisão de 

trabalho e reprodução de acumulação, isso pôde ser denotado pois o desenvolvimento da 

urbanização é a prova de como se organizou a divisão social do trabalho em que se consolidou 

a estruturação e o desenvolvimento do cultivo cafeeiro. 

 De acordo com um dos principais jornais do século XIX e XX de Sorocaba, o jornal 

“Cruzeiro do Sul” (além de: O 15 de Novembro e A voz do Povo), foi possível observar que 

apesar das últimas décadas do século XIX representarem grandes avanços indústrias no Brasil 

e traços de modernização regionais, em Sorocaba era possível observar dificuldades no âmbito 

social da cidade, com problemas principalmente na saúde pública e de saneamento básico. Além 

disso, ao analisar os jornais e suas publicações da época relativos à sua produtividade e 

dinamismo econômico nota-se um maior foco nas publicações abordando o grupo de elites 

políticas e econômicas locais, como observa BONADIO (2004). 

A atual cidade de Sorocaba passou de apenas uma “vila” para se tornar um caminho de 

tropas e pousada. E partir de um cenário onde era necessário o comércio de animais para a 

economia nacional, Sorocaba beneficiou-se dessa situação visto que era através do uso de 

animais a única forma de transportar a produção em direção aos portos rumo à metrópole. 

Sorocaba possuía condições favoráveis para o comércio, visto que já era um local de pousada, 

com isso a população reconheceu uma oportunidade de vender diversas mercadorias aos 

viajantes, tropeiros e consumidores. A feira de muares durou cerca de 131 anos (1766 – 1897), 

e possibilitou que Sorocaba fosse reconhecida com a categoria de cidade em 1842. A feira de 

muares não possui uma data precisa de seu início em Sorocaba, no entanto, sugere-se que a 

primeira feira ocorreu entre 1788 e 1789. As primeiras feiras representam o início de um 

desenvolvimento na até então Vila de Sorocaba, que proporcionou a criação de 

estabelecimentos comerciais e aumentos populacionais (sazonalmente), além de oficinas 

especificas para fornecer produtos para os tropeiros. 
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Desde o século XVI os espanhóis utilizavam o transporte de muares através de suas 

tropas. No caso brasileiro, foi depois do descobrimento de minérios em Minas Gerais que o 

transporte de muares se tornou a solução para o transporte das mercadorias retiradas do solo e 

também para o transporte de produtos e alimentos para a subsistência dos mineiros. Uma das 

principais dificuldades era a de conduzir os animais de áreas produtivas até outras regiões do 

país, pois havia a falta de estrutura, visto que não existia uma estrada que ligasse o Sul até a 

região de São Paulo (especialmente entre São Paulo – Curitiba; Curitiba – Viamão RS). 

O Coronel Cristóvão Pereira de Abreu foi um importante pioneiro do tropeirismo, tendo 

uma passagem por Sorocaba em 1733 e foi responsável por completar o caminho que ficou 

conhecido pela “rota de muar”, e a partir disso possibilitou a abertura do ciclo econômico para 

a Vila de Sorocaba. Foi assim, instalado em Sorocaba em 1750 o Registro, por onde os tropeiros 

seriam fiscalizados e possuíam obrigação de passar e pagar os impostos devidos. 

 O ciclo do Tropeirismo foi objeto de estudo de pesquisadores como Sérgio Buarque de 

Holanda e Lucinda Ferreira Prestes. Lucinda Prestes em seu estudo analisa que o cultivo de 

café no Estado paulista foi responsável pelo acúmulo de capital que futuramente proporcionou 

a criação de bases de industrialização em São Paulo no período entre 1850 e 1930. Além disso, 

denota que algumas cidades brasileiras, devido ao cultivo de produtos como algodão e cana-de-

açúcar, tiveram a possibilidade também de desenvolver suas bases industriais tornando-se 

futuramente parques industriais. 

 O uso do sistema de tropeirismo contribuiu para a formação de uma base econômica 

integrada que posteriormente beneficiaria o progresso e o cultivo agrícola como ocorreu no café 

e algodão regionalmente no Estado de São Paulo sendo que esses mesmos cultivos beneficiaram 

ainda mais o próprio tropeirismo.  

 Dito isso, Sorocaba foi uma das cidades que se beneficiou dos fatores citados acima, 

visto que foi marcada pelo comércio dos tropeiros em feira de muares, atraindo consumidores 

de todo o país para a compra de animais. A economia da cidade constituía de maneira geral e 

simplificada, na criação de gados, plantações de algodão, confecção de tecidos, e também da 

fabricação de couro e acessórios para cavalaria. 

 Mas, por que Sorocaba? Qual motivo fez a cidade se tornar sede do Registro e centro 

das feiras de muares? A cidade de Sorocaba possuía algumas vantagens em sua localização, 

sendo importante destacar a relevância da formação dos primeiros núcleos urbanos, que se 

organizavam e criavam demandas e necessidades para manutenção do sistema de tropas. Ou 
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seja, não foi apenas pelos fatores naturais, mas também pela formação organizacional que se 

instalava em Sorocaba, que assim, contribuiu para a implementação do Registro de Animais 

(junto a Ponte de Rio Sorocaba que seria uma forma de dar maior segurança para a fiscalização 

contra o contrabando) e centro da feira de muares. 

Sorocaba, no período do século XIX, tinha como base econômica as feiras, como Silva 

(2013) explica: 

[...] a base econômica da vila de Sorocaba; no auge do ciclo do muar, Sorocaba 

foi elevada à categoria de cidade (1842). O muar havia participado do início 

do século XVIII no transporte de metais e produtos para sobrevivência dos 

mineiros; no princípio do século XIX, no surto cafeeiro, será o meio de 

transporte para alcançar os portos; no ciclo do açúcar e depois, do café em São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o muar transportará aos portos os 

produtos importados diversos); serviu de correio e de meio de transporte para 

viajantes em geral; estabeleceu uma ligação entre o sul do nordeste do país.  

O ciclo do muar em Sorocaba não se restringiu apenas ao ciclo do ouro. 

A última edição da feira de Sorocaba será em 1897, porém já um ciclo 

econômico decadente que desde aproximadamente 1860, estava sendo 

superado pela cultura do algodão e depois pela industrialização que se iniciaria 

em 1882. (SILVA, 1995, p 17) 

 

 O primeiro Registro de taxação sobre o transporte de muares foi em Santa Vitória – MG, 

e pelo caminho havia mais taxações como por exemplo em Itapetininga e em Curitiba. De 

acordo com o estudo de VIEIRA (1984), os consumidores seriam os próprios responsáveis pela 

liquidação dos impostos advindos na feira. Depois de realizar a contagem de animais no Rio 

Sorocaba, o novo dono da tropa dirigia-se para a administração do Registro para realizar o 

pagamento dos impostos, ou assinava um termo/contrato para postergar o pagamento. Em 

meados do século XX, o local de fiscalização do registro na ponte do Rio Sorocaba foi vedado 

devido a constante danificação de sua estrutura, sendo ela responsabilidade de manutenção da 

Câmara Municipal, dessa maneira, os responsáveis pela fiscalização não possuíam incentivos 

para manter a infraestrutura da ponte em condições de uso. 

Com o maior número de impostos, o preço do animal aumenta ao ser vendido. E por 

esse motivo, muitos tropeiros buscavam outras rotas para fugir das fiscalizações de taxas sobre 

os animais, para assim obterem maiores lucros através do contrabando. 

 Assim como o tropeirismo, o setor agrícola teve um importante papel e sua atividade se 

destacou na cidade de Sorocaba. Como ilustração será utilizada a tese de doutorado de Bacellar, 

onde observa-se que dos 851 domicílios encontrados na Lista Normativa de 1772, cerca de 568 

(ou 66,70%) do total eram dedicados para a produção de itens de primeira necessidade. Além 
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disso, sobre a estrutura fundiária da cidade de Sorocaba no ano de 1772, estima-se que 70% das 

propriedades eram particulares, 22% são terras alheias, 4 % terras devolutas (são terras públicas 

sem destinação pelo Poder Público e que não integraram o patrimônio de um particular) e 4 % 

terras aforadas. 

 Entre os anos do século XVIII, a agricultura da cidade de Sorocaba produzia em sua 

grande maioria para a própria sobrevivência das famílias, e pouco conseguiam produzir. Dessa 

maneira, a atividade agrícola não buscava atender as demandas de mercados. 

 Neste período, o tropeirismo, mesmo que involuntariamente, se ligou à agricultura. Isso 

ocorreu pois incentivou a agricultura para a produção local, tanto em momentos nos quais a 

população flutuante permanecia em sua vila de Sorocaba, como nos demais meses do ano, e 

isso se tornou relevante para a sobrevivência dos pequenos produtores e um certo acúmulo de 

capital para os grandes produtores. 

 A atividade de muares ocorria sazonalmente, fazendo com que os peões das tropas 

ficassem meses longe de suas residências. E aqueles que se mantinham na região de Sorocaba, 

destacando o papel das mulheres, realizavam atividades externas e complementares, em sua 

grande maioria esse serviço era na produção agrícola de alimentos e atividades de manufatura.  

 Nos últimos anos do século XVIII, a região do oeste paulista desenvolvia seu processo 

de produção de açúcar nos canaviais. A produção do açúcar foi a primeira mercadoria agrícola 

destinada aos mercados externo do estado de São Paulo. E foi neste contexto, que muitas vilas 

que vivenciavam uma vida marcada pela pobreza rural, começaram a vivenciar um crescimento 

econômico, como na região de Campinas, Jundiaí e Itu. Sorocaba se encontrava dentro do 

famoso “quadrilátero do açúcar”, descrito por Caio Prado Jr na obra Formação do Brasil 

Contemporâneo, que era constituído pela área compreendida entre Piracicaba, Mogi Guaçu, 

Jundiaí e Sorocaba. 

 O comércio vivenciado na cidade de Sorocaba possibilitou o enriquecimento de algumas 

famílias, através do negócio de muares e pelo comércio de mercadorias diversas e através de 

estabelecimentos agroindustriais especializados na transformação da cana em açúcar e outros 

produtos derivados no bairro do Pirajibu. 

 Prestes (2001) afirma que o desenvolvimento do cultivo, do transporte e a 

comercialização de mercadorias como café e algodão foi de extrema importância para o 

desenvolvimento socioeconômico de algumas cidades do Estado de São Paulo, ou seja, o 
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cultivo de café e algodão foi responsável para o processo de formação de atividades urbanas e 

da inserção de bases industriais do Estado paulista. 

Um importante fator da complexa estrutura da produção cafeeira, o transporte viveu um 

período de modernização e expansão na economia paulista, acompanhando o movimento de 

expansão capitalista regionalmente. O transporte foi uma das bases do crescimento econômico 

da época, atribuindo maior rapidez com seus avanços técnicos e científicos, realizando 

melhorias que beneficiaram e continuam beneficiando a região.  

Em 2 de fevereiro de 1870 foi criado por empresários da região a Companhia 

Sorocabana que se responsabilizou pela construção da Estrada de Ferro Sorocabana, que seria 

inaugurada em 1875, sendo seu líder o comerciante Luís Mateus Maylasky conhecido pelo 

comércio de algodão, no final do século a construção da rede ferroviária gradativamente 

progrediu e alcançou mais de 9000 km de construídos. 

De acordo com SILVA (1995), o principal propósito da construção da Estrada de Ferro 

Sorocabana era de diminuir os custos de transporte de fardos de algodão e tecido, mantendo os 

empregos da região através de capital privado sem prejudicar outras firmas. Como afirma Silva 

que: 

[...] a Sorocabana surgiu em função de uma dissidência de interesses entre 

grupos econômicos locais, que alijados de um ramal ferroviário que ligasse 

Sorocaba a Itu e Jundiaí e consequentemente ao Porto através de Santos – 

Jundiaí, desenvolveram esforços para a construção de uma ferrovia que 

atendesse aqueles interesses. A ideia era chegar ao porto de Santos, viabilizar 

uma economia de exportação e garantir o mercado inglês ressentido da falta do 

algodão por causa da guerra civil americana. (SILVA, 1995, p.35) 

 Com a introdução do transporte ferroviário, a cidade se encontrava num momento de 

menor interesse e necessidade do transporte de muares, que há pouco tempo era de extrema 

importância para o transporte de mercadorias por todo o país e para a economia de Sorocaba. E 

gradativamente Sorocaba foi se modernizando e substituindo o transporte de muares. 

 

Mapa 1: Demarcação das cidades e núcleo colonial que apresentavam Campos de 

Experiência e Demonstração em suas terras entre os anos de 1899 e 1914 e linhas 

ferroviárias 
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Fonte: Mapa base do ano de 1920, disponível em: < 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/500anos/index.php?tip=mapa>. Acesso em 09 de janeiro 

de 2021. (2018). 

 

 Analisando o Mapa 1, pode-se notar que os Campos possuíam suas localizações de 

maneira estratégica com as ferrovias, atribuindo assim, característica de rede, na qual 

circulavam mercadorias e pessoas. Além disso, a empresa ferroviária Sorocabana Railway 

Company nesse período entre 1899 e 1914 ligava o maior número de localidades do mapa, 

dentre elas podemos citar Campinas, Faxina, Itapetininga, Pereiras, Piracicaba, São Manuel e 

Sorocaba.  

 Os estudos sobre o período cafeeiro paulista são imprecisos em seus dados e analises, 

mas nos dão uma margem para desenvolver estudos que contribuam para o acervo cultural do 

país, como no estudo de aspectos da relação zona urbana e rural da produção cafeeira. Outro 

caso é acerca da cotonicultura, produto diretamente conectado ao complexo produtivo do café, 

servindo como substituto do café na década de 30 e contribuindo com a renda de fazendeiros 

nos períodos de instabilidade de preço e que teve importante papel de desenvolvimento 

econômico na cidade de Sorocaba. 
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O cultivo de algodão teve sua expansão durante a década de 1860, impulsionada com a 

paralisação do mercado nos Estados Unidos devido a Guerra de Secessão (1861-1865), conflito 

civil no qual Sul e Norte dos EUA travaram disputas relacionadas a diferenças ideológicas sobre 

o uso de escravos no país. De um lado, o Sul (Confederados) pode ser designada uma área rural 

e agrícola grande produtor de algodão dependendo do uso de trabalho escravo em seu cultivo, 

sendo este lado dos estados, a favor do livre comercio e do sistema escravocrata, já os estados 

do Norte (União) dos EUA sua economia era baseada na manufatura e em pequenas 

propriedades agrícolas com trabalhadores livres e assalariados, sendo este lado do país a favor 

da abolição do uso de escravos e protecionista. O resultado da Guerra foram milhares de mortos, 

cerca de 600 mil, tomada de posses, instabilidade econômica do país e do sistema escravocrata, 

e como o Sul foi derrotado o cultivo de algodão foi incentivada para outros mercados, inclusive 

no Brasil.  

O Estado de São Paulo tem três zonas de cotonicultura distintas: (PEARSE, 1922, p.71) 

I) Sorocabana, a mais velha do Estado, onde supõe-se que o algodão é cultivado há 

mais de 150 anos, mas certamente tem sido cultivado desde a Guerra de Secessão 

norte-americana. Esta zona está situada a oeste da cidade de São Paulo. 

II) Zona central, onde a principal cultura é o café. 

III) Zona Noroeste, fronteira com o Mato Grosso; esta zona tem sido desenvolvida 

recentemente e tem imensas possibilidades. (p. 71) 

Estima-se que em 1920 a colheita da zona Sorocabana alcançou 200.000 arrobas de 15 

kg, mas em 1921, alcançou somente cerca de 150.000 arrobas. Principalmente pequenos 

produtores cultivam algodão aqui e os métodos de cultivo são muito primitivos. O rendimento 

do algodão nesta zona é alto, mais que nos EUA, Índia e Egito. Mas os rendimentos poderiam 

ser ainda maiores, considerando-se que milho, feijão, etc. são cultivados simultaneamente 

(p.72). 

Os pequenos lavradores arrendam uma área por um ano pagando entre 100 e 150 mil 

réis por alqueire. Um trabalhador, se trabalhar por dia, recebe entre 3 e 4 mil por trabalhar desde 

o nascer do sol até o entardecer. (p.74). Nesta zona há também grandes fazendeiros. Nós 

permanecemos na “Companhia Agrícola Industrial e Pastoril do Aterradinho”, da qual o sr. 
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Clovis Camargo é o principal proprietário. Ele e sua família tem aqui cerca de 14 mil alqueires 

de terra = 330 mil km quadrados = 130 milhas quadradas. 

Perto de Itapetininga, uma cidade de 6.800 habitantes, situada cerca de 700 m acima do 

nível do mar, pequenos lavradores prevalecem. O aluguel anual aqui era de 150$000 por 

“alqueire”, a terra muda de parceira a cada ano, mas o sistema de partilha também é usado, o 

proprietário da terra “empresta” a terra e recebe 25% da produção. Ao redor deste distrito, o 

algodão é uma cultura muito antiga. 

A lavoura de algodão em São Paulo – segundo relatórios da Secretaria da Agricultura 

1890-1920. 

Ano de referência: 1903 

Municípios de produção algodoeira naquele período: Itapetininga, Sarapuí, Tatuí, Porto 

Feliz, Sorocaba, Piedade, Araçariguama e Itu. 

Secretário: Luiz de T. Piza e Almeida 

[O relatório informa que a lavoura do café estava em expansão e atraía capitais e braços. 

Consequentemente, o algodão não conseguia competir com o café na produção em grande 

escala] 

Aqui, descreve as condições em que o algodão podia ser produzido com rendimento 

econômico: “O pequeno proprietário, explorando diretamente o seu lote de terras, deixando de 

pagar salários, dispensando o empate de capitais, auferindo renda de outras fontes, tais como 

de salários na época das fainas agrícolas nas fazendas de café, ou da produção de diversos 

gêneros para custeio ou para vender, pode resolver o problema da produção do algodão por 

baixo preço, não sofrendo a concorrência do café, antes podendo dele tirar auxílio quanto ao 

capital porventura necessário” 

Ano de referência: 1904 

Segundo os dados dessa estatística (levantamento da primeira estatística da lavoura 

algodoeira do Estado de SP realizado por ocasião da Exposição Algodoeira do Estado) existiam 

no estado, em 1904, 5.738 lavradores de algodão, sendo 966 em Itapetininga, 682 em Tatuí, 

494 em Tietê, 401 em Piracicaba, 331 em Porto Feliz, 307 em Sarapuí, 285 em Campo Largo, 

... 93 em Itu... 
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Verifica-se desta estatística que poucos são os cultivadores que exploram mais de 10 

alqueires de terra em algodão sendo o maior número de plantadores de menos de 1 alqueire. 

Evidenciou-se, também, que raríssimos são os lavradores que empregam máquinas, seguindo 

ainda a quase totalidade o processo rotineiro no cultivo... 

O processo de instalação e expansão ferroviária no Brasil nos anos da década de 1860 

já era realidade, sendo importante notar que a produção cafeeira passava por um momento de 

grande crescimento e precisava de melhorias para seu meio de transporte, eficiente e moderno. 

Em São Paulo, as principais linhas férreas que foram se desenvolvendo e se expandindo 

foram seguindo o caminho produtivo e comercial do café, no entanto, a Estada de Ferro 

Sorocabana não foi de imediato especificamente em prol do café, e sim do algodão, como 

denota Flavio Saes (1981). 

 O cultivo de algodão na região sorocabana foi em grande parte incentivada pela 

Inglaterra, visto que devido a Guerra de Secessão Americana entre 1861-65 quebrou o sistema 

“plantation” do Sul dos EUA e provocou quedas de importações advindas dos campos 

americanos de algodão para atender a indústria têxtil da Inglaterra. Diante desta situação, a 

Sociedade para o Suprimento de Algodão de Manchester realizou incentivos para o cultivo do 

algodão em outras regiões, abrindo espaço para a importação de algodão do Brasil (como em 

São Paulo, assim como no Norte e Nordeste do pais), Índia e Egito, regiões na qual dinamizaram 

suas produções para atender o mercado. 

Foi neste cenário que a cidade de Sorocaba obteve a oportunidade de aumentar suas 

exportações, antes de produzir algodão para exportar, a cidade produzia algodão baseando-se 

principalmente a partir de sementes do tipo arbóreo (utilizado para a fabricação de tecidos 

grosseiros), no entanto, se tornou necessário produzir o algodão herbáceo devido a qualidade 

para manufatura. O empresário Luiz Matheus Maylasky foi um importante personagem na 

produção do algodão, chegou em Sorocaba no ano de 1865 e se associou com produtores locais 

contribuindo com seus conhecimentos técnicos e produtivos. O empresário tinha conhecimento 

de que para a produção de tecidos para exportar o produto, o ideal era utilizar o algodão de uma 

qualidade superior. E foi por isso, que aconselhou através da imprensa no Jornal Cruzeiro do 

Sul, para que os agricultores cultivem o algodão do tipo herbáceo (cultivado também devido a 

maior facilidade de colheita).  

Podemos afirmar assim, que o transporte se tornou o mecanismo necessário para o 

crescimento tanto econômico como urbano, abrindo espaço para o crescimento econômico das 



43 
 

cidades ao conceder uma melhoria ao atendimento da população, melhorando a qualidade de 

vida e por consequência gerando um aumento populacional, assim como a estruturação de um 

mercado consumidor, por esses motivos as melhorias no transporte em Sorocaba pode ser 

considerado um grande passo em busca do desenvolvimento da região.  

Em Sorocaba, Maylasky tratou de reunir “capitalistas, fazendeiros sitiantes da cidade, 

do município e das redondezas vizinhas. ”Nessa reunião, a primeira, ocorrida na residência dele 

próprio, em 2 de fevereiro de 1870, expuseram-se os planos e suas justificativas, “foram 

subscritas 2.470 ações de 200$000 cada uma”. Na segunda reunião realizada em Sorocaba, foi 

fundada a Companhia Sorocabana de Estradas de Ferro. No início de março eram 2.470 ações, 

em 27 do mesmo mês, 4.144. Os estatutos da Sorocabana foram aprovados pelo Governo 

Imperial através do Decreto nº 4.729 de 24 de janeiro de 1871. (NETO, 2006) 

A Estrada de Ferro Sorocabana em conjunto ao maior número de empreendimentos na 

cidade e região proporcionou o capital e dinamismo para a produção de algodão na cidade de 

Sorocaba, como podemos observar no estudo de Lucinda Prestes (2001). De acordo com 

Lucinda (2001), o papel do algodão na economia sorocabana foi essencial para o 

desenvolvimento das bases industriais da cidade que possibilitou a inserção de fábricas de 

tecidos entre o final do século XIX e início do século XX. O cultivo de algodão na região de 

Sorocaba possuía algumas vantagens produtivas, como a alta quantidade de recursos hídricos 

para alimentar a produção e uma grande quantidade disponível de mão de obra advinda da 

imigração, além da contribuição que houve com a inserção das ferrovias e a facilidade de 

comercialização com grandes cidades de São Paulo. 

 No ano de 1904, foi realizada uma matéria especialmente sobre a cidade de Sorocaba 

para a revista São Paulo Illustrado com o título “Sorocaba merece hoje nossa homenagem. É 

uma cidade histórica, progressista, industrial, é a terra essencialmente trabalhadora, uma 

colmeia em atividade constante”, e para a realização da reportagem algumas fábricas da região 

foram visitadas com o intuito de analisar seu desenvolvimento econômico. Denotando assim, o 

entusiasmo de progresso esperado na região.  

 Em 1852, instalava-se a primeira fábrica têxtil em Sorocaba através da iniciativa de 

Manoel Lopes de Oliveira (não há informações que revelam as condições do trabalho e as 

nacionalidades dos trabalhadores, visto que a escravidão ainda era realidade no país), foi uma 

tentativa fabril, onde Oliveira chegou a produzir cerca de “300 onças de fio” por dia em 1857, 

mas não obteve sucesso e a fábrica não progrediu, um dos motivos para isso pode estar ligado 
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à não especialização dos trabalhadores que em sua maioria era formado por operários escravos, 

além disso, a economia de Sorocaba nesse momento tinha o negócio de muares como foco de 

sua economia. Outro fator para o fracasso da fábrica têxtil, foi devido a matéria prima 

disponível, o algodão do tipo arbóreo que possui baixa qualidade. 

 “A qualidade do algodão outr’ora aqui se cultivava não quis dar mais sem dúvida pela 

degeneração das sementes e também porque essa cultura estava entregue a pessoas que não 

indagavam as causas nem procuravam remediar o mal tão prejudicial a uma cultura de primeira 

necessidade (...) (CANABRAVA, 1984) 

 O algodão arbóreo é considerado nativo do Brasil, utilizado de diversas maneiras, como 

para a fabricação de roupas rudimentares para escravos e para população com rendas mais 

baixas, e utilizado também nas vestimentas dos tropeiros e mercadorias da feira de Sorocaba. 

A Fábrica Nossa Senhora da Ponte foi fundada no ano de 1882 pelo comerciante Manoel 

José da Fonseca, cuja fábrica, de acordo com o estudo de Jorge Seckler contava com 44 teares, 

tinturaria e cerca de 120 pessoas trabalhando em grande parte composta por mulheres e 

crianças. O estudo das informações acerca da evolução industrial do setor têxtil em Sorocaba 

contribui para compreender o funcionamento da dinâmica e o modo pelo qual surgiram as 

fábricas na região, como ocorreu a formação de uma classe operária e as principais 

modificações na região que inicia assim sua urbanização.  

HERRERA (2018) realiza um estudo acerca do setor têxtil, especificamente sobre a 

classe operária em Sorocaba entre os anos de 1890 a 1930, e como esse processo ocorreu diante 

de diversas modificações no âmbito econômico e social: 

[...] Se os dois primeiros responsáveis por tentativas de estabelecer 

empreendimentos industriais em Sorocaba são homens ligados ao acúmulo de 

capitais, possibilitado em meados do século XIX, tanto pelas atividades 

relacionadas ao comércio e à feira de muares quanto a produção algodoeira, 

nas décadas finais desse século a dinâmica econômica paulista sofrerá uma 

aceleração produtiva importante ligada diretamente às exportações do café, à 

inauguração de linhas ferroviárias e o imenso ganho produtivo relacionado à 

imigração em massa de trabalhadores oriundos da Europa. Justamente nesse 

contexto, em Sorocaba, haverá também uma intensificação de atividades 

comerciais e industriais, relacionadas a esse processo de expansão das 

atividades econômicas. (HERRERA, 2018, p. 65) 

 

 Como dito previamente, a cidade de Sorocaba era composta em grande parte por 

comerciantes e agricultores correlacionados com a produção de algodão, adquirindo um certo 

cenário capaz de gerar capital acumulado, estabelecimentos de hospedagens, venda de artigos 
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ligados ao couro diretamente relacionado com as feiras de muares. Além de ter sido beneficiada 

pela construção da malha ferroviária que ligava a cidade com a capital do Estado e com outras 

cidades paulistas.  

 Todas essas perspectivas da cidade de Sorocaba contribuíram para um maior 

reconhecimento do mercado da cidade e permitiram a maior expansão de produtos industriais, 

gerando maior atratividade de capital para investir em setores industriais. 

A inserção de uma usina de energia hidroelétrica na região de Sorocaba teve muitos 

contratempos e era notavelmente importante para o momento pois iriam abastecer as residências 

e principalmente as indústrias que se encontravam em expansão e necessitavam de uma grande 

quantidade de energia além de proporcionar um maior barateamento de custos que iriam 

substituir energias “ruins” como o do carvão das máquinas à vapor. Nessa época era 

representativo de traços da modernidade a chegada da energia elétrica, como ocorria também 

de outras formas como o abastecimento de água, esgotos e saúde pública, pois apenas as cidades 

com economias mais consolidadas possuíam essas características.  

Primeiramente foi concedido um projeto em 1895 para a geração de energia elétrica, no 

entanto, não foi possível dar continuidade devido à algumas complicações em questões 

financeiras causadas principalmente pelas duas epidemias de febre amarela que ocorreram na 

região no ano de 1897 e 1900. A cidade sofreu algumas perdas, como de vidas e uma quase 

paralisação de atividades industriais, isso representou uma diminuição das expectativas da elite 

da cidade que buscava o progresso através das indústrias. Somente no ano de 1900 a cidade de 

Sorocaba obteve luz elétrica, e mesmo assim diversos problemas eram presentes, pois o serviço 

não era de boa qualidade e os contratos não eram eficientes. 

 Nos anos entre 1897 e 1900 a cidade sorocabana passou por dois episódios epidêmicos 

de febre amarela, e devido a isso a própria população passou a exigir de seus governantes a rede 

de esgotos e água encanada para substituir os sistemas antigos de latrinas de fossas e os 

chamados “pipeiros” (que seriam águas retiradas do Rio Sorocaba e comercializados pelos 

carroceiros).  

 E foi dessa maneira que em 1903 foi concebido o abastecimento de água e esgoto 

regionalmente na cidade. Poucos anos depois, em 1911 a empresa “Light construiu uma represa 

com condições para fornecer 80 L/s e atribuía 12 Kms de canos até o Cerrado. 
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 Com uma centralização maior de pessoas na cidade é verificado vantagens para a 

instalação de fábricas, visto que há mão de obra para o abastecimento de assalariados, e não 

somente isso, cria um maior mercado consumidor dos mesmos produtos fabricados. Isso não 

foi possível verificar em Sorocaba logo em 1882 em sua primeira fábrica têxtil, mas em 1910 

já era possível notar o mutualismo entre trabalhadores, indústria e comércio.  

A fábrica têxtil Votorantim, instalada em 1894 a 7 km do centro de Sorocaba, deu 

origem a um aglomerado urbano que acabou por constituir-se em sede de município com o 

mesmo nome. Além desse caso bastante conhecido de "company town", o surgimento e 

expansão urbana de Salto, na mesma região, foi também resultado das atividades de duas 

fábricas têxteis ali localizadas uma em 1875 e outra em 1822 (FOOT, 1982). 

 O processo de urbanização em Sorocaba que foi em grande parte impulsionada pelas 

indústrias pode ser denotado com a expansão de novos bairros e vilas como a Vila Angélica, 

Vila Carvalho, Santa Rosália, Santa Maria e Vila Santana. Esses bairros se desenvolveram 

próximos de fábricas. 

Sorocaba já foi comparada como a “Manchester Paulista”, esse termo datado a partir de 

1904 foi feito por Alfredo Maia em um discurso de uma confraternização, devido a construção 

da barragem no Rio Sorocaba, sendo o termo uma forma de representar o desenvolvimento 

expressivo e de modernização capitalista de Sorocaba no início do século XX.  A comparação 

com Manchester é realizada pois na época de grande modernização sorocabana a cidade 

europeia era considerada um modelo de centro industrial especialmente no ramo têxtil na época, 

que era também uma das áreas centrais de Sorocaba. A ideia, portanto, era demonstrar a 

semelhança entre as duas cidades que trilhavam um caminho de progressividade e avanço da 

modernidade, assim como foi uma jogada de marketing, utilizada como propaganda pelas elites 

locais para propagar as ideias capitalistas. 
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CAPÍTULO 3 

A Dinâmica Demográfica 

 

A seguir será apresentada uma série de gráficos realizados a partir do estudo de 

informações obtidas no Núcleo de Estudos de População "Elza Berquó" (NEPO) da 

Universidade Estadual de Campinas, localizado em Campinas, São Paulo.4 

O Gráfico 2 intitulado “População brasileira de Sorocaba segundo a origem em 1872” 

denota um importante dado da cidade de Sorocaba no ano 1872, que seria o fato de 94,61% 

(13.245 habitantes) de sua população ser de origem brasileira e paulistas, denotando a pouca 

margem de imigrantes e pessoas vindas de outros estados para a região neste período. 

 

Gráfico 2 - População brasileira de Sorocaba segundo a origem em 1872 

 

Elaborado por NAKAJIMA, 2022 

 

A origem da população brasileira em 1872 na cidade de Sorocaba segundo o Estado e a 

porcentagem é a seguinte:  

                                                           
4 Os dados disponíveis no NEPO correspondem aos anos de 1872,1886,1890 e 1920. 
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Alagoas: 30 (0,23%); Amazonas: 0 (0%); Bahia: 227 (1,71%); Ceará 29 (0,22%); 

Espirito Santo 0 (0%); Goiás 220 (1,66%); Maranhão 53 (0,40%); Mato Grosso 159 (1,20%); 

Minas Gerais 374 (2,82%); Pará 0 (0%); Paraíba 43 (0,32%); Paraná 92 (0,69%); Pernambuco 

136 (1,03%); Piauí 36 (0,27%); Rio de Janeiro 141 (1,06%); Rio Grande do Norte 3 (0,2%); 

Rio Grande do Sul 0 (0%); Santa Catarina 0 (0%); São Paulo 11.652 (87,97%); Sergipe 50 

(0,38%); Total 13.245 (100%). 

População de nacionalidade brasileira: 13.245 (94,61%); estrangeira: 754 (5,39%) 

desses estrangeiros 400 eram africanos escravos (ou cerca de 53,05% do total de estrangeiros), 

ou seja, mais da metade dos estrangeiros foram utilizados no sistema escravocrata; total: 13.999 

(100%). 

População Livre: Homens: 5.221; Mulheres: 5.322; Total: 10.543 

População Escrava: Homens: 1.465; Mulheres: 1993; Total: 3.456 

Neste período, quando a escravidão ainda era presente no país, havia grandes fazendas 

produtoras de café, e neste contexto havia também as médias e pequenas fazendas que detinham 

uma certa quantidade de escravos dedicando-se na produção de alimentos. 

Também conviviam diaristas assalariados, ora integrados na expansão dos cafezais, ora 

voltados para a policultura de subsistência, a chamada cultura excedente. Esses trabalhadores 

livres, resistentes às mobilizações pelos cafeicultores, afluíram à cultura do algodão como 

atividade, independente e alternativa. A tal ponto isso ocorreu em algumas áreas que, subtraídos 

da agricultura do excedente, o abastecimento e os preços de gêneros alimentícios nas cidades, 

especialmente a partir de 1870, chegaram a ser afetados. Já nesta época, então, fazia-se sentir 

uma tendência à especialização agrícola, incentivando-se uma produção comercial de 

alimentos. Descaroçamento, beneficiamento, enfardamento e ensacamento – atividades 

essenciais no ciclo produtivo – eram atividades urbanas, sediadas nas cidades do interior. São 

atividades, capitais e agentes sociais que se diferenciam e se articulam a plantador e produtores 

de algodão. Também urbanas eram as atividades industriais. Indústrias têxteis se formam e/ou 

ressurgem no período. Contudo, a produção artesanal é ainda aparentemente vigorosa, posta em 

fiandeiros e tecelões domiciliares em sítios e fazendas das áreas rurais. (OLIVEIRA, p. 14 e 15, 

1988) 

A estrutura produtiva do algodão foi se moldando a partir de variadas formas de 

subordinação  
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Gráfico 3 – Evolução da população de Sorocaba (1872-1920) 

 

Elaborado por NAKAJIMA, 2022 

 

 A População de Sorocaba em 1872 é estimada em 13.999, em 1886: 20.166; 

1890: 17.068 e em 1920: 43.323. 

Taxa a. a. 1872-1886: 2,64 

Taxa a. a.1886-1890: -4,08 

Taxa a. a.1872-1890: 1,11 

Taxa a. a.1890-1920: 3,15 

Taxa a. a.1872-1920: 2,38 

 

No terceiro gráfico “Evolução da população de Sorocaba (1872-1920)”, denotamos o 

crescimento populacional de Sorocaba no período de 1872 a 1920. No entanto, notamos um 

pequeno decréscimo populacional entre 1886 e o censo de 1890, uma das explicações para este 

fenômeno ter ocorrido pode estar relacionada com a crise do sistema vigente, que por fim, levou 

ao fim do império brasileiro no ano de 1899 e principalmente com a abolição do sistema 
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escravocrata em 1888. Sorocaba contava com aproximadamente 754 estrangeiros em 1872, 

dentre este grupo de pessoas cerca de 400 estrangeiros eram de origem africana e eram escravos, 

e com o fim da escravidão no Brasil estes mesmos podem ter migrado para outras regiões 

buscando melhores condições para a sua vida e de suas famílias.  

 

Dados sobre a nacionalidade da população em 1890:  

Brasileiros homens: 8.249 (48,33% da população total de Sorocaba); mulheres: 8.559 

(50,15% da população de Sorocaba). Total de brasileiros: 16.808 

Estrangeiros - homens: 208 (1,22% da população de Sorocaba); mulheres 52 (0,30% da 

população de Sorocaba). Total de estrangeiros: 260 

Total da população: 17.068 

Idade Média da população de Sorocaba: 24 

Idade mediana: 21 

Alfabetizados: 3.092 (18,12%) 

Analfabetos: 13.976 (81,88%) 

Os dados de 1890 denotam uma população total de 17.068 habitantes, com idade média 

de 24 anos, sendo sua grande maioria de nacionalidade brasileira. Uma informação sobre a 

escolaridade da população Sorocabana chama a atenção, aproximadamente 82% dos habitantes 

são analfabetos, podemos assim denotar ou presumir uma característica de baixa escolaridade 

com ligação ao trabalho agrário. 

 

Gráfico 4 – Evolução da quantidade de estrangeiros em Sorocaba (1872-1920) 
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Elaborado por NAKAJIMA, 2022 

 

No Gráfico 4, “Evolução da quantidade de estrangeiros em Sorocaba (1872-1920) ”, 

nota-se uma queda na quantidade de estrangeiros entre 1872 e 1890. Em 1872, Sorocaba 

contava com 13.999 habitantes, na qual 754 eram estrangeiros ou 5,39% de sua população, em 

1890 a cidade passou a ter 17.068 habitantes, e dentre eles, apenas 260 eram estrangeiros ou 

1,52% de sua população. Isto explica-se da seguinte maneira, 1888 com o fim do sistema de 

escravidão no país, muitos estrangeiros migraram de seus campos escravistas para outras 

regiões, como no caso de Sorocaba. Além disto, o aumento populacional entre 1872 e 1890 

pode ser explicada pelo desenvolvimento do cultivo de café no Estado de São Paulo, visto que 

o progresso e expansão do cultivo de café possibilitou a formação de um mercado de trabalho 

e atraiu um grande número de trabalhadores para atender os campos de agricultura cafeeira, e 

como foi dito anteriormente, apesar de Sorocaba não ter sido um local dedicado ao cultivo de 

café neste período, a região sorocabana recebeu imigrantes no período de ascensão do café 

paulista para sua produção de alimentos para suprir o mercado interno e para o cultivo de 

algodão que teve um papel fundamental na cidade, além da atração de imigrantes para a criação 

de gados e para atender suas tropas. 
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Gráfico 5 – População estrangeira de Sorocaba em 1920    

 

 

Elaborado por NAKAJIMA, 2022 

 

Dados sobre a nacionalidade dos estrangeiros em Sorocaba em 1920: 

Países europeus: 

Alemanha: 106; Áustria: 57; Bélgica: 2; Dinamarca: 2; França: 30; Grécia: 0; Espanha: 

2.867; Holanda: 0; Hungria: 4; Inglaterra: 24; Itália: 2.256; Polônia: 12; Portugal: 596; Rússia: 

34; Sérvia: 0; Suécia: 0; Suíça: 8; Outros: 4; Total: 6002 estrangeiros de origem europeia. 

Países da América do Sul: 

Argentina: 87; Bolívia: 0; Canadá: 2; Chile: 0; Cuba: 0; Estados Unidos: 19; México: 0; 

Paraguai: 0; Perú: 0; Uruguai: 4; Venezuela: 0; Outros: 0; Total: 112 estrangeiros de origem da 

América do Sul. 

Países da Ásia: 

Japão: 4; Turquia Asiática: 182; Total: 186 estrangeiros de origem asiática. 

Diversos: 6  

População total de Sorocaba: 43.323 (100%) 
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População brasileira: 37.017 (85,44%) 

Total Estrangeiros: 6.306 (14,56%) 

População Brasileira Idade: Média: 21; Mediana: 18 

População Estrangeira Idade: Média: 36; Mediana: 35  

 

 Em 1920, Sorocaba apresentava uma população três vezes maior em relação ao censo 

demográfico de 1872, passando de 13.999 para 43.323. Este aumento populacional envolveu 

também o crescimento de estrangeiros na cidade, grande parte da origem dos estrangeiros eram 

espanhóis ou italianos e alguns de origem portugueses, como pode ser observado no Gráfico 5. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir deste estudo, podemos concluir que independentemente do município de 

Sorocaba não ter dedicado sua produção agrícola ao cultivo de café, como muitas outras regiões 

paulistas, a região se especializou em outras culturas, como o algodão. O município pôde 

através de sua economia de base (nas feiras de muares junto ao tropeirismo, e logo após com o 

cultivo do algodão) atrair progressivamente um maior número de imigrantes e mão de obra que 

impulsionaram a dinâmica da cidade, além de proporcionar melhorias no transporte com a 

criação da Estrada de Ferro de Sorocaba. Analisando este mesmo período de crescimento 

produtivo de café em SP, observamos que foi neste mesmo momento que ocorreu a vinda de 

um maior número de estrangeiros para Sorocaba, podemos observar uma possível abundância 

de trabalhadores que se escoaram para regiões diversas como para a cultura de algodão em 

Sorocaba (produto agrário de maior importância da região neste período delimitado neste 

estudo), assim como para a produção de alimentos e matérias primas para suprir as demandas 

do mercado interno.  

Para visualizarmos isto, a população de Sorocaba em 1890 era composta 

majoritariamente por brasileiros de origem paulista, com uma taxa de 81,88% de analfabetos, 

podemos ligar esta característica com o estilo de vida agrário e rural da região neste período. Já 

em 1920 a população contava com uma quantidade populacional mais elevada, saltou de 17.068 

habitantes em 1890 para 43.323 em 1920, esse fenômeno pode ser explicado, como já dito 

anteriormente, pelo aumento de imigrantes movidos pelo período cafeeiro paulista e o “excesso 

de mão de obra” se diversificou para outras regiões e produções agrícolas, como na produção 

de Sorocaba no caso do algodão. Esta concepção produtiva contraria os estudos que 

monopolizam a produção cafeeira como único responsável pelo desenvolvimento econômico e 

propulsor dos avanços das regiões paulistas e abre um caminho para novos estudos que 

possibilitem uma compreensão mais próxima da realidade de cada região paulista, com 

destaque às regiões interioranas. 

O que estas breves observações sobre o "complexo algodoeiro" indicam é que há muito 

a ganhar ao desviarmos nossa atenção da grande lavoura cafeeira. Não há dúvidas de que foi a 

cafeicultura a principal atividade no período, ensejando acumulação de capitais que, 

reaplicados, responderam pela diversificação da economia. O "complexo algodoeiro" e parte 

dessa diversificação, interagindo com o café tanto quanto cultura, quanto oportunidade de 
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investimento industrial para capitais gerados pelo "complexo cafeeiro". (OLIVEIRA, p. 16, 

1988) 
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