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Este trabalho estuda os problemas de mão-de-obra de uma das 
maiores propriedades agrícolas do Estado de São Paulo, entre os anos 
de 1912 a 1924. Trata-se do Cambuí, pertencente à Companhia In
dustrial Agrícola e Pastoril D'Oeste de São Paulo, perfazendo um to
tal de 25 mil alqueires e localizada na região de Araraquara. 

Os p!:"oblemas tratados nesta análise são de duas ordens: os que 
se referem ao suprimento da mão-de-obra e os relativos à sua explo
ração. Nem sempre, por facilidade de exposição, estas ordens estarão 
separadas. 

1). - O Cambuí não fugia ao destino das grandes propriedades 
agrícolas da época, tendo como problema constante o suficiente abas
tecimento de mão-de-obra para as suas atividades. Para tanto, se 
beneficiava da presença de 3 núcleos coloniais, localizados ao sul da 
propriedade, a saber: Nova Europa, Nova Paulicéia e Gavião Peixoto. 
Resta saber em que medida este abastecimento seria suficiente. 

Como não se desconhece, desde fins do século passado, muitos 
proprietários puseram em execução um plano de colonização parti
cular, no sentido de solucionar-lhes a carência de mão-de-obra. Con
sistia o plano em dividir as áreas de sua propriedade em pequenos lo
tes, formando um potencial obreiro favoravel nas épocas de maior 
necessidade . Eram os "viveiros de trabalhadores", como foram de-

(*). - Comunicação apresentada na 1 \l Sessão 
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signados na época. Este recurso deve ter dado resultados positivos 
tanto que desde os fins do século passado, os governos federal e es
tadual d,spuzeram-se a fundar núcleos coloniais oficiais. No presente 
século, tivemos a criação dos núcleos coloniais de Nova Europa e Ga
vião Peixoto em 1907. Pouco antes, em 1905, haviam sido criados o 
de Jorge Tibiriçá e Nova Odessa .Até 1911, existiam Nova Veneza, 
Martinho Prado, Indaiatuba e Parnaiba. 

Quanto aos núcleos de Nova Europa e Gavião Peixoto, de nosso 
interesse, temos os seguintes dados (1): 

ANO 
Gavião Peixoto 
Nova Europa 

População (habit.) 
1910 1911 1912 

726 
1358 

917 
1431 

1248 
1751 

Area Cultivada (alq.) 
1910 1911 1912 
217 
765 

372 
700 

700 
815 

o panel desses núcleos, no que se relaciona às eventuais exigên
cias de mão-de-obra pela grande propriedade, evidencia-se na época 
da colheira. Sab:damente, esta era uma das atividades que pedia 
maiores recursos em mão-de-obra. O uso de máquinas na substitui
ção de trabalhadores era inviavel na colheita. Assim, os habitantes 
dos núcleos coloniais poderiam ter uma atividade paralela durante os 
meses da colheita do café, sem paralisar as suas costumeiras tarefas, 
pois nesta atividade, seria aproveitado o trabalho das mulheres e cri
anças, ~m prejuizo para os trabalhos normalmente desenvolvidos nos 
núcleos. Este dado tem maior significado se considerarmos a insta
bilidad.e do imigrante em São Paulo, no decênio que cobre 1903-
1912. Para 461 mil entradas, houve perto de 324 mil saidas, per
manecendo 25% das entradas. 

Neste particular, não fica nisto a posição privilegiada do Cam
buí, pois em 1915, criou o núcleo colonial de Meia-Légua, com uma 
área de 700 alqueires, apoiado em legislação que facultava aos pro
prietários a criação de núcleos coloniais em áreas de sua propriedade 
(2). 

(1). - COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO. Exposição Elucidativa de 
uma proposta apresentada ao Congresso Mineiro, 1911, p. 11, São Paulo. 
Weisflog & Irmãos, 1913. 

(2). - Confome decreto nQ 1.458, de 10 de abril de 1907, que dispõe 
sobre a Imigração e colonização em São Paulo. Secção 11, Título I, artigo 
188 e seguintes. in Boletim da Seco do Comércio e Obras Públicas, São 
Paulo, 
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Na verdade, a criação do referido núcleo se deu em etapa em 
que a Companhia não tinha problema de falta de mão-de-obra, em 
boa parte liberada pela crise de 1914. Isto pode significar que have
ria pouca procura de lotes em Meia-Légua, compostos de 10 alquei
res, vendidos a 2:000$000, sendo 600$000 de entrada e o restante 
em dez anos. Note-se que a época era de retração de créditos e de 
desemprego. Por isso, a venda foi morosa, sendo que, iniciada em 
1915, em 1917 haviam sido vendidos 56 dos 72 lotes. No esquema da 
Companhia, a venda dos lotes explica-se por vários motivos. 

Os preços são remuneradores, com juros incluidos nas presta
ções, devendo fornecer 

"quantia de alguma importância que muito auxiliarão a Com
panhia" (3). 

Os virtuais compradores de lotes poderiam ser os proprietários 
dos núcleos do governo, o que era facilitado pela localização de Meia
Légua próxima de Nova Europa, Nova Paulicéia e Gavião Peixoto. 
Ainda mais, o sucesso obtido nesses núcleos possibilitava maior inte
resse em Meia-Légua. Alem do que, para o Cambuí, não haveria 
quebra na unidade de suas terras, uma vez que o referido núcleo en
cravava-se entre os do Estado. 

Some-se a isto a hipótese de se ter aumentado a reserva de mão
de-obra, sendo os lotes vendidos especialmente a imigrantes (4). 

O Cambuí, ao lado da presença dos núcleos coloniais periféricos, 
podia contar com um segundo fator que lhe favorecia a coleta de 
mão-de-obra para a expansão sempre constante de suas atividades. 
Este lhe foi propiciado pela crise do ano de 1914, geradora de de
semprego. Apesar da situação parecer contraditória, uma vez que o 
Cambuí não poderia estar insensivel à crise, o fato é que, dada a sua 
condição de grande propriedade, em que mais de uma atividade pro
dutiva era desenvolvida, com imensa disponibilidade de recursos na
turais, alem dos recursos econômicos que uma Companhia poderia ter 
para enfrentar a crise, aproveitou-se desta, para com mão-de-obra 
disponivel e barata, melhor ocupar a propriedade. Não haveria dis
pêndio de recursos por parte dos proprietários. Para tanto acenava
se ao empreiteiro com os frutos da produção cafeeira do 3.° ao 7.0 

(3). - Relatório da Companhia - 1914. Entre 1914-1915, a Compa
.nhia acusou prejuizo em seu balanço. 

(4). - A legislação pertinente aos núcleos coloniais estabelecia que 
a venda dos lotes a p.oprietários brasileiros não se fazer em proporção maior 
que 10%. 
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ano, tendo o mesmo a seu cargo as roças, casas de moradia e demais 
despesas de instalação. Bastava ao trabalhador ter um pequeno pe
cúlio para que pudesse subsistir, até que passasse a produzir o cereal 
para a sua manutenção. Era um comportamento muito vantajoso ao 
Cambuí, pois, sem que despendesse recursos, teria as suas terras ocu
padas e valorizadas. 

Um terceiro ponto favoravel ao Cambuí na busca de mão-de
obra, liga-se a constante atividade de seu proprietário, Carlos Leôncio 
Magalhães, contactando-se com os órgãos encarregados do abasteci
mento de mão-de-obra, alem de uma efetiva propaganda das terras, 
visando atrair imigrantes. 

Concretamente, a Itália foi o maior fornecedor de mão-de-obra 
para as nossas fazendas, sendo uma constante preocupação não só de 
Magalhães, mas dos proprietários maiores, conseguir atrair esses ele
mentos que haviam reagido favoravelmente na grande lavoura ca
feeira. Mas não só a Itália era o centro de preocupação, com a im
portância que passa a ter no segundo decênio de nosso século a imi
gração japonesa. Desde 1912, há uma preocupação em se introduzir 
o elemento japonês na propriedade, oferecendo-se oportunidade para 
500 famílias que o Cambuí estava disposto a receber. Este imigrante 
receberia terras para o cultivo de cereais, forragem e algodão, alem 
de casas para moradia. A situação do imigrante seria a de meeiro. 
Acaso o colono quisesse dedicar-se integralmente à lavoura de algo
dão, teria terra gratuita para isso, ficando com a produção ou ven
dendo-a, se preferisse. A situação de meeiro explica-se mais por se 
tratar de uma cultura nova, que a Companhia teria interesse em de
senvolver, sem absorver muito as suas atividades nesta nova cultura. 
A meação interessa ao trabalhador, cujo ganho é maior e as condi
ções de vida são melhores. 

O desenvolvimento da meação na cultura algodoeira, feito em 
1912 pela Companhia, será um comportamento comum em São Pau
lo depois de 1930, onde se introduziu em larga escala a cultura do al
godão em substituição ao café (5). 

O interesse do Cambuí na produção algodoeira ligava-se ao fato 
de se buscar matéria-prima para uma fábrica de tecidos grossos que 
a Companhia tenta criar, cuja manufatura seria vendida nos municí
pios vizinhos. Na verdade, embora o meeiro pudesse "vender a quem 
quisesse" (como constava nas condições), teria pouca possibilidade de 

(5). - PRADO (CAIO), Revista Brasiliense nQ 28, março-abril de 
1960, 
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colocar o seu produto fora da Companhia. Outros problemas absor
vem as atenções de Magalhães e o projeto da fábrica não se realiza, 
em parte por não conseguir mobilizar os japoneses. 

Ainda neste mesmo ano de 1912, e sempre acompanhando a po
lítica imigratória, Magalhães se propõe a receber 400 famílias de por
tugueses, exilados na Espanha por terem participado de uma frustrada 
revolta para o retomo da monarquia ao seu país. Apesar destas ten
tativas de se conseguir mão-de-obra imigrante, poucos foram os re
sultados concretos. O que vale é a constante preocupação de Maga
lhães na aquisição de mão-de-obra, pois pretendia povoar o Cambuí 
de gente "ambiciosa e trabalhadeira, jamais de caboclos e negros", 
segundo afirmava. 

O prr.conceito contra a mão-de-obra nacional já se generalizava 
entre os proprietários paulistas, sendo comuns as afirmações: "os ita
lianos são gente trabalhadeira", "os brasileiros são preguiçosos". É 
preciso, no entanto, explicar o comportamento dos proprietários, as
sim como dos trabalhadores italianos e nacionais. A produtividade 
maior dos trabalhadores italianos ligava-se menos a um aparato técni
co e mais 

"por um conjunto de fatores que se prendem a característi
cas de trabalho livre numa economia de mercado" (6). 

O trabalhador nacional, era, em boa parte, absorvido pelo setor 
de subsistência, com impossivel acesso ao mercado. Mesmo o negro, 
após a abolição, procura produzir apenas o suficiente para a própria 
subsistência, sem utilizar-se da sua força de trabalho, único instru
mento que dispõe para a ascensão numa economia de mercado. 

Atrofiam-se as técnicas produtivas e a organização do trabalho. 
Havia por parte do trabalhador brasileiro um sistema de atitudes que 
não valotizavam a intensidade da atividade produtiva. Daí o ócio ser 
uma atitude plenamente aceita (7). Já os imigrantes italianos pos
suiam padrões muito mais elevados, no que se refere à intensidade e 
organização das atividades produtivas. Foi por isso que se adaptaram 
melhor à atividade cafeeira, que proporcionava condições econômicas 
para a fixação do italiano, como trabalhador livre. Houve por parte 

(6). - DURHAN (EUNICE RIBEIRO), Assimilação e Mobilidade -
I.E.B. U.S.P. - 1966, p. 27. Ver a respeito a Integração do Negro na 
Sociedade de Classes - F. Fernandes Domingos - U. S. P. - SP - 1965 -
vol. I - Capo I. 

(7). - Consultar a respeito ANTôNIO CÂNDIDO DE MELLO E 
SOUZA, Os 
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do trabalhador imigrante uma atitude favoravel a uma regularidade e 
à intensidade de trabalho. Daí a aceitação da mão-de-obra imigrante, 
a par das opiniões negativas concernentes ao trabalhador nacional, e 
de que participava Magalhães (8). 

A busca do imigrante foi prejudicada, pelo menos nos primeiros 
anos da primeira guerra, desorganizando a sua entrada regular. In
ternamente, no entanto, havia a crise, iniciada pouco antes de 1914, 
agravada pela situação de beligerância que gerou uma disponibilidade 
de mão-de-obra. O Cambuí utilizou a crise em favor do aumento de 
suas atividades. 

Mas não só este aspecto, o Cambuí utilizou-se da crise, senão 
através de um comportamento que tipifica o latifúndio em épocas de 
retração. Na grande propriedade, sempre que havia prosperidade, em 
que o café estava a bons preços, não havia pagamento senão mone
tário aos trabalhadores, assegurando para o proprietário, a posse do 
produto mais lucrativo. Nas crises, ocorre a meação, alem de se au
mentar o número de empreiteiros. 

No caso específico do Cambuí, vale a pena analisar os aspectos 
acima levantados. Assim, diante do desemprego em que houve a con
Sequente queda dos salários, verificou-se ao lado dessa diminuição 
salarial a dispensa da mão-de-obra. 

"O que é preciso é que você continue a dispensa~ o pessoal 
de uma vez a baixar de uma vez o preço daque!es que não pu
der dispensar", 

afirmava Magalhães ao seu administrador geral, em janeiro de 1914. 
E ainda, 

"não tenha acanhamento de oferecer e nem pJgue mais que a 
metade que se costumava pagar" (9). 

O 'que se nota no Cambuí é que em 1914, houve uma queda no 
número de camaradas. Isto pode parecer contraditório, pois esta mão
de-obra era a de mais baixo custo. No entanto, ela era a que menos 
vínculos tinha com a propriedade, sendo a mais facilmente dispen
sada. Para fazer frente à crise, Magalhães ofereceu a meação aos co
lonos, uma vez 
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"era impossivel sustentar o cont -ato com o colono, pois haverá 
uma queda de 50$000 por mil pés, e $300 o alqueire, sendo o 
pagamento só feito depois da venda do café"_ 

Juntamente com a meação, o Cambuí ofereceu "terras para plan
tarem muita roça". Isto ganha mais sentido se soubermos que havia 
uma necessidade de alimentos, cujos custos se elevavam. Para a gran
de propriedade era um modo de resolver favoravelmente a problemá
tica da mão-de-obra. 

Mas não só neste aspecto o Cambuí aproveitou-se da crise, uma 
vez que tinha disponibilidade de recursos naturais poderia contar com 
créditos que o fazendeiro comum talvez não conseguisse. Como de
senvolvia atividade paralela à cafeeira, basicamente a pecuária, teria 
mais recursos para atravessar a crise, com menos sacrifício que os de
mais proprietários. Aqui se nota proceder comum à grande propriedade; 
que em época de crises conjunturais que afetam as suas atividades co
merciais, agem com um acentuado carater especulativo (lO). No caso 
em análise, a especulação se faz em torno da mão-de-obra, aprovei
tando-se da ocasião para produzir a baixos custos, um produto em crise, 
mas de grande importância na economia brasileira. Assim, num pri
meiro momento, a atitude da Companhia foi dispensar mão-de-obra, 
contando para isso com a falta de estabilidade do trabalhador, favo
recendo a sua dispensa imediata para a sobrevivência da propriedade. 

Num segundo momento, ainda durante a etapa do desemprego, 
o Cambuí muniu-se desses trabalhadores sem condições de exigên
cias. É possivel que em ocasiões como esta, mesmo nas fazendas em 
que as relações nas formas de produção tenham sido tipicamente ca
pitalistas, caminhem para relações pré ou subcapitalistas. Na área 
em estudo isto não ocorre (11). 

Em nenhum momento, desde 1912, notamos muitas dificuldades 
para com a mão-de-obra na propriedade. Isto se devia, em boa parte 
à constante preocupação de Magalhães em cuidar desse aspecto, fun
damental para o bom andamento das atividades. Certamente, até 
1917 colhia os resultados do desemprego iniciado a partir de 14, 

"pois em razão das condições favoráveis que o Cambuí oferece, 
não podemos temer falta de baços" (12). 

(lO). - PRADO JR. (CAIO), Revista Brasileira, nQ 28, março-abril, 
1960, p. 205. 

(11). - Ver 
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Melhor seria dizer que estas condições seriam menos ofertadas 
pelo Cambuí, mas inerentes à sua situação de latifúndio nas mãos de 
uma Companhia Agrícola. 

Com as consequências da geada de 1918, em nosso café e a in
tensa atividade que se desenvolveu na Companhia daí em diante, hou
ve necessidade de se ampliar a mão-de-obra. O café, que vinha se 
expandindo desde 1917, sustado pela geada de 1918, já em 1921, 
acusava falta de mão-de-obra. Não é por acaso que desde 1918, 
Magalhães tentou, sem muito sucesso, incentivar a entrada de japo
neses na sua propriedade em escala maior que a que vinha se proces
sando, apesar de sua opinião negativa a respeito deste integrante em 
1915: "esta canalha tem um defeito, não para". 

A necessidade de mão-de-obra é demonstrada através dos pe
didos feitos pela Companhia Industrial, Agrícola e Pastoril D'Oeste 
de São Paulo ao Departamento Estadual de Trabalho, a partir de 
1919, come se poderá perceber no quadro seguinte: 

trimestre N9 de 

Ano famílias Condições de T:abalho 

80$ - 100$ pelo trato do café 

1919 19 100 15$ - 40$ pela carpa do café 
500$ - 1$000 pela colheita 

----
1919 29 109 IDEM 

1919 39 121 IDEM 

80$ - 100$ pelo trato do café 
1919 49 123 15$ - 30$ pela carpa do café 

500$ - 1 $000 pela colheita 

1920 19 153 IDEM 

80$ - 150$ pelo trato do café 
1920 29 145 15$ - 40$ pela carpa do café 

500$ - 700$ pela colheita 

1920 39 146 IDEM 

1920 4Q 121 IDEM 

8J$ - 150$ pelo trato do café 
1921 19 124 15$ - 40$ pela carpa do café 

500$ - 1$::>00 pela colheita 

80$ - 200$ pelo t "ato do café 
1921 39 146 15$ - 40$ pela carpa do café 

500$ - 700$ pela colheita 
1921 49 157 IDEM 

1922 19 152 IDEM 

1922 29 
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trimestre NQ de Condições de T:abalho 
Ano famílias 

80$ - 120$ pelo trato do café 
1922 39 141 15$ - 40$ pela carpa do café 

500$ - 1$300 pela colheita 

80$ - 200$ pelo trato do café 
1922 4Q 131 15$ - 40$ pela carpa do café 

500$ - 1$40:> pela colheita 

120$ - 200$ pelo trato do café 
1923 1Q 63 15$ - 40$ pela carpa do café 

600$ - 1 $4:>0 pela colheita 

130$ - 250$ pelo trato do café 
1923 29 69 40$ - 50$ pela carpa do café 

600$ - 700$ pela colheita 

Desde o início das atividades da Companhia aumentou o número 
de famílias de ano a ano. Porem, existe exceções: em 1917 há uma pe
quena diminuição, certamente em função da superprodução do café 
naquele ano, o que leva a uma paralisação das atividades. O ano de 
1920 acusou sensivel queda da quantidade de mão-de-obra em re
lação ao ano anterior com um decréscimo de 10% aproximadamen
te. O que explica esta situação foi a oferta restrita de mão-de-obra 
imigrante, levando alguns fazendeiros, dos mais importantes da região, 
a solicitar mão-de-obra de outros Estados. É o caso de Magalhães, 
do Conselheiro Antônio Prado e outros, que se propunham a receber 
familías de nordestinos, provenientes de regiões assoladas pela seca 
daquele ano. Monbeig acusa essa migração interna, depois de 1920 
e principalmente depois de 1930, especialmente de elementos do Nor
te do país (13). 

A necessidade de mão-de-obra devia ser grande, a acreditarmos 
nas informações do encarregado do envio dos trabalhadores cearenses 
os mesmos estavam 

"fracos, depauperados e abatidos moralmente" (14). 

O que melhor demonstra esta necessidade é o fato dos emissários 
do Conselheiro Antônio Prado terem se apossado de toda a mão-de
obra nordestina, ignorando o pedido dos demais proprietários. Este 
malogro levou Magalhães a requisitar, em fins de 1920, mais famílias 
de nordestinos para a sua propriedade, e que só fazia por força da 

(13). - MONBEIG (PIERRE), op. cit., p. 133. 
(14). - Co:respondência entre a Polícia do Ceará e C.L.M. - 1920. 
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necessidade, uma vez que a sua preferência era pelas famílias de imi
grantes (15). Em nada havia mudado a situação dos proprietários, 
porque no início do ano de 1921, houve uma declaração de Antônio 
Prado na Sociedade Paulista de Agricultura, em que mostrava que a 
terceira parte da cultura cafeeira, estava sem mão-de-obra regular, 
isto devido à falta de imigrante, 

"único recurso pa~a atenuar os efeitos de semelhante crise 
de trabalho" (16). 

Certamente esta situação levou Antônio Prado a organizar jun
tamente com outros proprietários, a Sociedade Auxiliadora de Forne
cimento de Braços à Lavoura de São Paulo, visto que o governo ita
liano estava disposto a tratar particularmente com os fazendeiros, já 
que tiveram uma proposta recusada pelo governo federal. A refe
rida Soceidade teria o apôio do serviço de imigração do Estado (17). 

Em agosto de 1921, realizava-se a Convenção de Ouchy, na 
Suiça, em que Antônio Prado, em nome da Sociedade Auxiliadora e 
de Michellis, comissário geral da emigração decidem as bases desta 
emigração para o Brasil. O que se poderá notar no documento é que 
as exigências do governo peninsular eram muitas, em razão das me
lhores condições que a Itália poderia oferecer aos seus camponeses, 
segundo afirmava De Michellis. É possivel que as exigências italia
nas coincidissem com a necessidade de mão-de-obra que a nossa la
voura demonstrava ter, apesar das afirmações de um membro da emi
gração italiana para o Brasil, para o qual havia 

"um contínuo prog"esso dos camponeses, vivendo hoje em nossa 
pátria em condições diferentes das de poucos anos atrás, não se 
permitindo oferecer mais aquelas condições de trabalho existentes 
alí (refere-se ao Brasil), e que devem ser consideradas de outra~ 
épocas" (18). 

Daí as exigências da Convenção de Ouchy: transporte gratuito 
para o trabalhador e à sua família até a fazenda, contrato com a du-

(15). - Correspondência particular de C . L . M . , Julho de 1920. 
(16). - Desde antes da abolição. Antônio Prado já havia se ligado aos 

prob'emas do abastecimento de braços imigrantes para a nossa lavoura. Com 
a República, aceita a missão de superintender na Europa o Serviço de Imigra
ção. 

(17). - Conforme declarações de Antônio Prado, Correio Paulistano de 
16 de outubro de 1921. 

(18). - Declarações do Comenda dor Clemente Tandoni 
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ração de três anos, com revisão anual dos preços, pagos com base no 
salário da região. Livre acesso dos cônsules italianos para inspecionar 
a propriedade; existência de escola na fazenda, assistência médica, for
necimento de remédios (a preço de mercado) nas áreas situadas a 
mais de 10 quilômetros da cidade. Condições higiênicas favoráveis, 
inviolabilidade do domicílio, condições de mu1tas limitadas somente 
por faltas ao trabalho, e liberdade de compra de gêneros em outra 
parte, nas fazendas em que houvesse armazem fornecedor. 

Na verdade, essas exigências não animaram muito aos fazendei
ras, pois ainda em 1922, segundo Delfim Netto, um dos problemas 
enfrentados pela lavoura cafeeira era a falta de mão-de-obra. Só mes
mo os grandes fazendeiros poderiam cumprir as exigências do gover
no italiano. No que se refere ao Cambuí, os problemas encontrados 
na busca de mão-de-obra italiana terão implicações curiosas, em ra
zão das negociações que Magalhães vinha entabulando com o governo 
daquele país para a venda da propriedade. O objetivo da compra do 
Cambuí pelo governo italiano era para utiliza-lo em um plano de ex
pansão de emigração italiana para o Brasil, comportamento já reali
zado no Paraná, sem muito resultado, desde 1914. As boas relações 
de Magalhães com o comissário da emigração de Roma anuviam-se 
desde a não concretização dos negócios, com consequentes desenten
dimentcs. 

O que poderia ser um plano já em andamento da emigração ita
liana, procurando dar melhores condições aos seus emigrantes nos pai
ses em que se fixassem, foi recebido por Magalhães como uma perse
guição ao Cambuí. 

Eram as seguintes as exigências feitas, concretamente ao Cambuí: 

a). - Construir no Cambuí uma enfermaria com leitos suficien
tes, uma farmácia bem "sortida", assistência médica, sala de pronto 
socorro, sala de maternidade, etc ... , para uso dos colonos e a custo 
da fazenda; 

b). - Construir escolas-recreio para os filhos dos colonos, para 
recolhe-los diariamente, provendo, à custa da fazenda, uma refeição 
suficiente e ainda vigilância e instrução. 

c). - Construir em cada fazenda da Companhia uma pequena 
igreja; 

d). - Providenciar para que as casas dos colonos sejam mais 
amplas e arejadas, tendo na frente laranjeiras e bananeiras; 

e). - Diminuir o número de cafeeiros que comumente é en
tregue ao colono, elevando a retr:buição de 200$ 
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pés, para 250$, assim como aumentar de 1$200 por saca de 100 litros 
e 1$500. Quanto à diária, por tudo que fizer no interesse da fazenda 
ou a pedido do fazendeiro, deveria passar de 4$000 a seco, para 5$000. 

Houve ainda outras restrições a respeito de possíveis multas aos 
colono!>. O que se depara desta exigência do Comissário da emigra
ção, é que as mesmas estavam alem das possibmdades do fazendeiro. 
Havia pela mesma época em que a mão-de-obra era escassa, uma difi
culdade de crédito (19), tendo, portanto, o fazendeiro poucas condi
ções de satisfa~er às propostas. Mesmo porque, alem dos custos ele
vados para a manutenção do trabalhador dentro das condições impos
tas, havia a barreira já criada pela sempre subalterna situação social 
do colono tendo, a partir daí, condições altamente privilegiadas nas 
propriedades. 

O que se pode depreender é que, embora tenha melhorado a COIl

dição do imigrante italiano em comparação com os primeiros tempo", 
o que já se notou através da Conveção de Ouchy, as propostas de 
Randoni só poderiam ter sido feitas ao Cambuí, por dois motivos: ou 
o Comissário da Emigração sabia da importância da propriedade e 
queria tirar proveito da carência da mão-de-obra da Companhia, ven
do-a com possibilidades de responder favoravelmente às exigências; 
ou procurava estabelecer medidas descabidas, no firme propósito de 
não atender ao pedido do Cambuí, com o qual havia tido sérias di
vergências por ocasião das citadas negociações da propriedade. 

Estas dificuldades impostas pela Emigração Italiana foram sen
tidas por Magalhães, podendo-se perceber a sua reação através de de
clarações no ano de 192 3 . 

"Conhecido como é o Cambuí do póprio governo italiano 
não vejo razão para criar dificuldades na vinda de gente para o 
Cambuí". 

E, em outra ocasião: 

"Eu não posso compreender e nem sei mesmo as razões que 
levam o governo italiano a dificultar a vinda de colonos para 
a minha fazenda" (20). 

(19). - DELFIM NETIO (ANTÔNIO), op. cit., p. 110. 
(20). - CorreSllJondência 
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Isto porque, para o seu proprietário, no Cambuí 

"o colono é fartamente remunerado no seu trabalho, e onde 
ao cabo de três ou quatro anos fica positiv::mente rico", 

lamentava-se da oportunidade que o governo da Itália tirava-lhe de 
fazer 

"a fo:tuna dessa gente só com a plantação de algodão" (21). 

Há exagero nestas últimas declarações, segundo a minha opinião. 

Curiosamente, ao lado das ressalvas que o proprietário do Cam
buí fez às exigências italianas, propunha-se a criar condições favorá
veis 'na área, para receber a mão-de-obra peninsular, pois, 

"por um dever de humanidade procU"o sempre melhorar a 
sorte dos colonos que trabalham comigo", 

apesar de conhecer 

"sobejamente a índole do colono, pode dar o que quiser a ele, 
nunca está contente. Ele não compreende que a sua sorte está em 
permanecer, pois o colono inconstante é, e será sempre um infeliz" 
(22). 

:E:. bem provavel que mais a necessidade de mão-de-obra fosse 
responsavel por estas afirmações. 

O problema que sempre foi angustiante para o fazendeiro era o 
de pequena fixação do colono, apesar da Convenção de Ouchy ter 
estabelecido o contrato para o prazo de 3 anos. Na busca de fixar 
o colono ao Cambuí, Magalhães ofereceu alguns benefícios novos, 
através de um seguro de vida. Talvez fosse um meio de conseguir 
abastecer a sua propriedade de mão-de-obra, escapando às exigências 
italianas. Por ser um comportamento impar, ao que parece, no que 
se re~ere à assistência à mão-de-obra, merece análise pormenorizada. 

O 
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fazendo com que o aumento da sua produtividade mInlmlZaSse os 
custos do seguro. Era um comportamento que fazia jús ao espírito de 
Magalhães, plenamente dentro dos moldes capitalistas, procurando as 
melhores saidas para resolver a contento os seus problemas, pois 
afirmava: 

"ninguem compreende melho: a arte de ganhar dinheiro que 
eu" (23). 

Certamente, valia conseguir através do seguro do colono, uma 
plena ocupação da propriedade, que teria a sua rentabilidade aumen
tada, sendo que esta proposta se afigurava como um bom negócio 
tanto para a Companhia como para o segurado. Daí a propaganda, 
que em técnica de elaboração pouco fica a dever aos mais modernos 
meios de divulgação. 

Buscando uma área de penetração ampla, esta propaganda se 
fez em três idiomas: português, italiano e espanhol. Dirigia-se basica
mente ao imigrante, numa linguagem em que a "segurança da familia" 
e "a economia da família" e "o amor pela família" eram os pontos 
básicos de toque. Isso vinha ao encontro das espectativas dos imigran
tes. Nada melhor para retratar esta situação que a própria reprodu
ção de documento do seguro. 

Depois de condicionante introdução, passava-se ao contrato de 
seguro: 

"Cada famma de colono, terá na pessoa de seu chefe, um 
seguro de vida de l. OOG$OOO (um conto de réis) por mil pés de 
café que tratar, sendo que o seguro mínimo será de 3.000$300 
(três contos de réis) e o máximo de 5.0JO$000 (cinco mil contos 
de réis) para qualquer famma que venha a tratar de mais de 5 mil 
pés de café. Alem desse seguro, a Companhia dará mais um p êmio 
de 50$JOO a todos os colonos indistintamente por ano e por mil 
pés de café que tratar. Este prêmio será denominado Prêmio de 
Estágio e será entregue ao colono no fim de cada ano. Os colo
nos que permanecerem na fazenda três anos consecutivos receberão 
ainda um prêmio de 20% em dinheiro sob e o valo' do seu seguro. 
Esse prêmio se denominará Prêmio do Trabalho. Assim sendo. 
têm os colonos as seguintes garantias: 

Se morrer, a família terá sempre de 3 a 5 contos de réis em 
dinheiro, no fim do ano conforme o valor do seguro, e mais 
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Pr2mio de Estágio, no fim do ano, que é 50$000 po:· mil pés de 
café que tratar. 

Se não morrer receberá sempre o Prêmio do Estágio. Se 
permanecer na fazenda três anos consecutivos, receberá mais de 
20% sobre o valor do seguro - prêmio de Trabalho". 

Note-se que havia uma marcante preocupação em interessar à 
família a cuidar da maior quantidade de pés de café possivel, através 
do prémio de estágio, além de propiciar um trato mínimo de 5 mil 
pés, embora fosse o máximo dentro do seguro. Por outro lado, atra
vés do prêmio do trabalho, procurava reter pelo menos durante 3 anos 
o colone na propriedade, que era, sem dúvida, muito vantajoso para 
o bom desenvolvimento das atividades. Depois de exemplificar o se
guro no caso específico de uma família que se incumbisse do trata
mento de 10. 000 pés de café, continuava a argumentação: 

"UM CHEFE DE FAMíLIA NÃO PODE SER INDIFEREN
TE A ESSES BENEFICIOS. O Chefe de família deve ter, para 
fazer jús ao seguro, o máximo de 50 anos. Caso o chefe da famí
lia exceda desta idade, o seguro será feito na pessoa de seu filho 
mais velho, em proveito da família, isto é, das que sobreviverem 
ao segurado: pai, mãe, irmãos e viuva. A importância do seguro 
pela ocasião do falecimento do segurado se~á ent:egue a viuva, se 
houver, ou filho1a), em proveito da família. O valor do seguro e 
intangivel, mesmo que o colono deva na fazenda, devendo ser 
pago à vista. Caso o colono entre na fazenda sofrendo moléstia 
grave incuravel, o seguro se fará como se ele tivesse mais de 50 
anos. Se o colono adquirir moléstia grave ou incuravel na fazenda, 
o seguro é válido para sempre". 

Note-se que todas as famílias podiam ser incluidas no seguro, 
mesmo que o chefe tivesse alem da idade limite. Era uma maneira 
de atrair mão-de-obra e de não provocar situações diferentes dentro 
da propriedade. Finalmente, o documento encerrava-se: 

"NÃO PODE SER SEGURADO - Aquele que faz uso ha
bitual do alcool. A Companhia não pagará o seguro, se o segurado 
for assassinado por pessoa da família interessada em SUl morte. 
O seguro vigorará sempre e caducará com a saida do colono. A 
Companhia reservará sempre, para ga;-antia da vida dos chefes 
de famílias, seus colonos, a quantia de 200.000$0:>0 (duzentos 
contos de réis) em seus balanços". 

Pelo que se verificou não estava sem razão o proprietário do 
Cambuí ao afirmar ser esta uma "iniciativa 
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no Brasil". Não obstante, devendo vigorar a partir de novembro de 
1923, foi um comportamento de curta duração, uma vez que um ano 
depois a Companhia é vendida aos ingleses, não havendo a partir daí, 
a continuidade ào seguro. Ainda mais, no caso do Cambuí, o seguro 
poderia ser visto como um modo de atrair mão-de-obra de outras 
propriedades, pois havia atritos entre Magalhães e o serviço de emi
gração italiana. Em relação a esse problema da entrada do imigrante 
italiano, a posição de Magalhães tornou-se mais radical, como se de
para de suas declarações em reunião da Sociedade Rural Brasileira, 
da Sociedade Paulista de Agricultura e da Liga Agrícola no ano de 
1924. 

Não só neste aspecto o Cambuí primou pelo pioneirismo, mas 
pela constante preocupação em recorrer a meios mais importantes de 
divulgação para conseguir os seus objetivos. 

O uso da propaganda foi uma atitude costumeira à Companhia 
D'Oeste desde as vendas dos lotes do núcleo de Meia-Légua, passando 
pela propaganda de 1915, de 1918, para finalizar no seguro de vida. 
Ao lado disso, os boletins e cartazes que a fazenda fazia distribuir na 
região, quase sempre em 3 idiomas. Conforme os pontos buscados 
pelo Companhia, mudavam os pontos de toque. 

Em 1915, o objetivo era a venda de lotes de Meia-Légua, daí 
temos a enfatização dos pontos favoráveis "da pequena propriedade e 
a tranquilidade do trabalhador", a "ausência de patrão como sendo o 
ideal para um homem honesto e trabalhador", alem de ter "a neces
sidade de semear economia para recolher riqueza", "fortuna de sau
de, porque quem trabalha por conta própria trabalha contente e ale
gre; fortuna de dinheiro porque produz sem gastar". Esta situação 
assemelhava-se ao sentimento de felicidade propiciado pela pequena 
propriedade, de que nos fala Sismondi (24). 

Estes aspectos favoráveis à fixação do trabalhador à pequena 
propriedade são aparentemente contraditórios, partindo do latifundiá
rio. A contradição inexiste, se nos lembrarmos que a referida propa
ganda tinha como objetivo a venda de lotes, lucrativa para a Compa
nhia, como já pudemos demonstrar. Mais que isso, a presença do nú
cleo colonial era vantajosa, pois eram verdadeiros abastecedores de 
mão-de-obra para a grande propriedade em épocas de necessidades. 

No mesmo ano de 1915, vemos nova propaganda em dois dos 
principais periódicos consultados pelos imigrantes: O F anfulla e o 

(24). - SISMONDI (J .C.L. SISMONDE DE), Etudes sur L'Economie 
Politique - citado por KAUSTKY 
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Diário Espanhol. Agora ó único modo de fazer fortuna era tomar a 
plantação de café por contrato, o que coincidia com as perspectivas 
dos imigrantes, enfatizava-se a segurança da família, a possibilidade 
de sucesso, etc. Os resultados das propagandas do Cambuí, poderão 
ser constatadas através do quadro abaixo, onde se especificam os pe
didos de informação sobre a propriedade, como as visitas feitas à 
mesma por aqueles que pretendiam se engajar como trabalhadores. 

NQ de pessoas em NQ de pedidos 
Ano busca de trabalho de informação 

1915 345 242 
1916 127 175 
1917 329 228 
1918 283 198 
1919 183 371 
1920 57 

Observe-se que logo após a propaganda realizada, são imediatos 
seus efeitos no Cambuí, aumentando não só a procura de empregos 
como os pedidos de informação. Para complementação dos dados a 
esse respeito, serve de ilustração o quadro da página seguinte que 
enumera as cidades em que a propaganda do Cambuí surtia algum 
efeito. Para isso foram compulsadõs os pedidos de informação tão 
somente, uma vez que faltam elementos para avaliação da área de que 
provinham os que buscavam emprego através de visitas à proprieda
de. Na verdade, é possivel concluir que esta deveria ser a mesma da
quelas especificadas no quadro, com o acréscimo dos trabalhadores 
das fazendas próximas às do Cambuí. Possivelmente muitos pedidos 
de informação eram motivos para posterior visita à propriedade. 

Estes pedidos de informação encerram-se em 1921, o que é la
mentavel pois não podemos avaliar a penetração do seguro, proposto 
pela propriedade. 

Para encerrarmos o estudo deste aspecto, vale mencionar o A r
rivo A I 
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Magalhães no trato com o colono. Percebe-se que os Consigli ai Co
loni eram uma espécie de brinde. 

CIDADES QUE TOMARAM CONHECIMENTO DA PROPAGANDA DO 
CAMBUI 

Cidade Estrada de Feno Cidade Estrada de Ferro 

Araraquara Paulista Sorocaba Sorocabana 
Nova Europa Paulista Jaú Sorocabana 
São Carlos Paulista Pindorama Paulista 
Descalvado Paulista Cascavel Araraquarense 
Botucatú Sorocabana Franca Mojiana 
Cachoeira Central do Brasil Itú Mojiana 
Lorena Central do Brasil J abuticabal Paulista 
Barretos Paulista Brodosqui Mojiana 
Araras Paulista São Simão Mojiana 
Dourado Paulista Judiaí Santos-Jundiaí 
Matão Araraquarense Bebedou'o Paulista 
Cravinhos Mojiana Ourinhos Sorocabana 
Corredeira Noroeste São João da Boa 
J acarezinho Mojiana Vista Mojiana 
Rio Preto Araraquarense São José do Rio 
Ibitinga Paulista Pardo Mojiana 
Dois C6r:egos Paulista Vargem Gde. Sul Mojiana 

Constatamos que o proprietário da Companhia D'Oeste, através 
de suas declarações e das propagandas, na busca de mão-de-obra, en
fatizava a possibilidade do trabalhador ficar rico no Cambuí. O exa
me dos salár!os, propõe, no entanto, os seguintes resultados: entre 
1912-1919, 25% dos colonos, recebia salário bimestral, inferior a 
61$000, sendo 39,5% entre 61$000 e 120$000. Se acrescentarmos 
que uma família rural composta de 7 pessoas, tinha como custo mí
nimo mensal 50$000, em 1911; 56$000, em 1917; 68$000, em 1919; 
e, 74$000, em 1921 (25), as possibilidades de acumulação por parte 
de 64,5% (2!\% que recebe entre 30 e 61$000, e 39,5%, entre 61-

(25). - Para o cálculo do custo de vida nos anos mencionados, toma
mos por referência os dados da publicação de Evaristo Leitão, Romualdo Cavina 
e J .S. Palmeira, O trabalhador Rural Brasileiro, do Departamento de Esta
tística e Publicidade, em 1917. O referido trabalho nos forneceu os dados 
de 1911 e 1921. Os demais foram calculados com base nos Boletins do Depar
tamento Estadual do Trabalho, publicação trimestral da Secretaria da Agri
cultura, Comércio e Obras 
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120$000) dos colonos não faziam jus às declarações de proprietário 
da Companhia O'Oeste, mesmo considerando-se que boa parte da 
subsistência do colono estava assegurada pelo cultivo do feijão, milho, 
arroz, criação de porcos, galinhas, etc. 

Este cultivo de cereais era feito nas terras dada por fora ao co
lona. Essas terras eram proporcionais ao número de pés de café tra
tados (no máximo 3.000 metros quadrados por mil pés no Cambuí). 
O colono poderia ter tambem o resultado das plantações efetuadas 
entre os pés de café. Este era menos relevante daquele obtido, nas 
terras por fora, pois era permitido plantar duas carreiras de feijão das 
águas em 1/4 do cafezal tratado. Os 64,5% dos colonos que ganha
vam até 120$000 por bimestre, cuidavam entre 2500 a 4000 pés de 
café (veja-se o quadro de salário da região mais abaixo) . 

Os 35 %, tinham salários superiores a 120$000 por bimestre. 
Certamente, eram famílias mais numerosas, pois cuidavam de maior 
quantidade de pés de café. Tinham pois, salários e gastos mais ele
vados. Entre 35,5%, 16,5%, teriam condições mais favoráveis, pois os 
salários estavam alem dos 200$000 por bimestre (26) . 

Na realidade, esta não era uma situação típica da área em es
tudo, pois os salários regionais não diferiam daqueles da Companhia, 
conforme constatamos. O quadro abaixo, mostra os salários no muni
cípio de Araraquara (27). 

Ano Município Po: mil pés Pela Carpa Pela Colheita 
por ano de 50 litros 

1912 Araraquara 60$-120$ 12$-20$ $500- $600 
1915 Araraquara 90$-120$ 15$ $500- $600 
1916 Araraquara 90$-110$ 15$ $5CO 
1917 Araraquara 90$-110$ 15$-30$ $500-1$000 
1918 Araraquara 80$-110$ 12$-40$ $500-1$300 
1919 Ara~aquara 80$-120$ 15$-30$ $500-1$000 
1920 Araraquara 80$-150$ 15$-40$ $500-1$000 
1921 Araraquara 80$-180$ 15$-40$ $500- $800 
1922 Araraquara 80$-190$ 15$-40$ $500-1$000 
1923 Araraquara 120$-250$ 20$-50$ $500-1$000 

(26). - 15,7% em 1912; 21,9% em 1913; 3,27% em 1914; 8,7% em 
1915; 24,4% em 1916; 16,6% em 1917; 20,5% em 1918; 17,0% em 1919. 

(27). - Para a elaboração do quadro ao lado, consultamos os Boletins do 
Departamento Estadual do Trabalho. Não foi possivel localizarmos todos os 
exemplares, o que explica as falhas do quadro. Como pretendíamos dados 
anuais, fizemos quando possivel, as médias, uma vez que os boletins são tri
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Ainda do exame dos salários, no que diz respeito aos colonos, 
temos entre os anos de 1914 a 1915, uma brusca queda de salários. 
Houve 50,2 % dos trabalhadores com salários inferiores a 60$000 por 
bimestre. O motivo disto foi o não cumprimento do contrato por 
parte do proprietário do Cambuí, em razão da crise daquele ano, co
mo já indicamos anteriormente. A solução encontrada pelo Cambuí, 
foi o de aumentar a oferta das terras de cultura, alem de oferecer a 
meação da safra do café. Observe-se que o café era, na época, um 
produto em crise, o que explica o procedimento da Companhia. Não 
obstantl!, o aumento do cultivo de cereais era vantajoso ao colono. 
Alem de poder garantir a sua subsistência, teria lucro comercializando 
os cereais, pois a área era de carestia de gêneros. 

Nota-se que os colonos deixam de existir depois de 1919. A 
partir desta data, as folhas não mais especificam os salários bimes
trais, mas somente as remunerações por mil pés e por ano. Assim te
mos: 

Ano 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

A alta de 1924, explica-se pela 

Salário 

120$000 por mil pés 
140$000 po~ mil pés 
160$000 por mil pés 
200$000 por mil pés 
220$000 por mil pés 
400$000 por mil pés 

"assustadora falta de mão-de-obra" 

daquele ano, como anunciava a Revista da Sociedade Rural Brasi
leira (28). 

Quanto à posição de camaradas e diversos faremos o estudo, 
agrupando-os, pois representam a mesma modalidade de trabalho. 

Tinham funções mais definidas nas fazendas, gozando de maior 
estabilidade do que os camaradas. Os salários seriam semelhantes 
entre o~ dois tipos. O que aumenta a sua renda era a sua maior es
tabilidade na propriedade. Entre 1912 a 1915, 30% recebia até 
60$000 por bimestre entre 1919 a 1924, 12,3%. Enquanto para o 

(28). - R.S.R.B. - nQ 
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camarada nos mesmos períodos, temos 46,7% e 25,7% respectiva
mente (19). Quando comparamos estes dados, àqueles obtidos pelos 
colonos, temos uma situação mais favoravel destes últimos. 

Para a propriedade, o camarada ou volante, apresentava pontos 
favoráveis, tendo maior ou menor presença conforme as necessidades 
da fazenda: época de colheira, épocas em que a Companhia toca café 
por conta própria, eac. Desde que não houvesse necessidade da sua 
presença, seria dispensado, pois não guardava vínculos com a pro
priedade, ganhando por dia de serviço. 

Quando sabemos que 59,5% dos camaradas e diversos recebia 
salários b:mestrais até 90$000, entre 1912 a 1924 e que os salários 
médios mensais na reg:ão de Araraquara, para os camaradas, eram 
os seguintes (30): 

Ano Salário 

1912 70$000 a 80$000 
1915 60$000 a 80$000 
1916 70$000 a 80$000 
1917 70$000 a 80$000 
1918 70$000 a 80$000 
1919 80$000 a 90$000 
1920 70$000 a 110$000 

e que pelo censo de 1920, tínhamos os seguintes salários, por dia, em 
Araraquara: 

Adulto Masculino 
4$000 

Adulto Feminino 
3$000 

Menor 
2$000 

somos levados a concluir que a situação dos camaradas e diversos, 
era de grande instabilidade e por isso tinham baixos salários na pro
priedade. Quanto à situação dos colonos, camaradas e diversos as 
condições de acumulação eram desfavoráveis. 

Tudo isto mostra que o Cambuí não fazia jus à fama de acenar 
com a riqueza aos seus trabalhadores, pois na realidade as condições 
concretas de existência destes eram bastante precárias. 

(29). - Os dados anu'lis para diversos eram os seguintes: 
1912 - 15,9%; 1913 - 17,0%; 1914 - 28,0% 1915 - 60,0% 

1919 - 14,4%; 1920 - 21,7%; 1921 - 7,8%; 1922 - 18,0%; 1923 -
8,7%; 1924 - 3,4%. Os dados anuais para os camaradas, eram os seguintes: 

1912 - 30,90/0; 1913 - 30,0%; 1914 - 54,3%; 1915 -75,0%; 
1919 - 40,5%; 1920 - 28,1%; 1921 - 31,0%; 1922 - 22,1%; 1923 
15,2%; 1924 - 17,17%. 

(30). 
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