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AS MADEIRENSES EM NITERÓI—1930-1990:  TRABALHO E CASAMENTO. 

Andréa Telo da Corte – PPGH-UFF 

 

O ponto de partida desse trabalho foi o estudo detalhado do caso da imigração madeirense em Niterói, nos 

sessenta anos que separam a Era Vargas  e o início dos anos 90,  período que por si só indica o conjunto de 

transformações político, econômico e sociais, vivenciadas por esse grupo no Brasil. 

O estudo que, baseado em fontes orais, privilegiou o processo de construção da identidade social dos 

madeirenses na cidade, através da investigação pormenorizada das redes de relações tecidas e estabelecidas no seu 

cotidiano; das suas formas de organização, inserção e distinção social, apontou, entre outras coisas, para o 

extraordinário papel desempenhado pelas mulheres do grupo, tanto na manutenção da identidade de origem como na 

produção de renda para a sobrevivência econômica das famílias migrantes.  

Assim no 1o. aspecto, a atividade em torno do valioso bordado madeira garantiu às mulheres constituírem-se na 

referência externa principal do grupo, e também no núcleo da tradição. Seu labor representou muito mais que uma 

simples atividade geradora de renda, consubstanciando-se no lugar da memória, da tradição e da cultura, favorecendo a 

uma constante atualização da identidade da sociedade de origem, mantendo viva em um novo contexto político, 

econômico e social, a matriz cultural do grupo. 

D’outra feita, o trabalho feminino, quer como lavadeiras, cozinheiras e bordadeiras,  representou invariavelmente 

uma fonte estável de renda para as famílias imigrantes. Seja ao trabalhar sem remuneração nos negócios dos maridos, 

administrando a casa e economizando nas compras, seja ao garantir uma renda mínima através da lavagem de roupa e 

do bordado, o trabalho das mulheres afiançou boa parte da  poupança familiar . 

O exame da atividade feminina revela, portanto, a parceria entre homens e mulheres no projeto migratório, 

repousando na casa e no casamento alguns dos pilares econômicos da vida do imigrante na sociedade de acolhimento. 

Ainda, se o casamento atuou como princípio ordenador do projeto imigratório, caminho em busca de melhores 

condições de vida, ele representou, no caso das madeirenses em Niterói, um sério limite para a sua independência.  

Outro dado importante é que o casamento enquanto lar, aliança, consórcio, tende a invisibilizar o trabalho 

feminino e confundir a parceria conjugal com o jogo  hierárquico entre homem e mulher. 

Resta, portanto, questionar as relações conjugais e os jogos de poder embutidos nelas para avaliar o lugar das 

mulheres na trajetória do grupo madeirense em Niterói. Vejamos, então, um pouco da história dessas mulheres e seus 

limites de ação. 

 

As Mulheres  Madeirenses: um Longo Dia de Trabalho 

 

As imigrantes madeirenses em Niterói, tais quais as continentais e ilhoas descritas por Maria Izilda Matosi e 

Maria Suzel Gil de Andradeii em São Paulo e Santos, podem ser descritas “como mulheres incansáveis, fortes, 

trabalhadoras e corajosas... donas de casa trabalhadeiras e econômicas, esposas ativas que participavam das decisões 

familiares e mantenedoras das tradições” iii.  

Ainda, apontando as inúmeras semelhanças encontradas nas estratégias de sobrevivência desenvolvidas por essas 

mulheres, podemos relacionar a opção pelos “trabalhos de agulha” realizados no espaço doméstico, que em Niterói foi o 

espaço por excelência da mulher madeirense; o embaciamento das fronteiras entre o mundo do trabalho e a vida 

privada; a fragmentação e a superposição de tarefas que sobrecarregavam o cotidiano da mulher, transformando sua 

jornada de trabalho num tempo ininterrupto entre o amanhecer e as madrugadas, superando em grande parte a jornada 

de trabalho masculina: uma verdadeira “vanguarda na defesa dos interesses econômicos da família” iv. 
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Ora, a opção feminina por trabalhos informais realizados no espaço doméstico relaciona-se inegavelmente à 

necessidade de conciliar as atividades domésticas e a maternidade, com a indispensabilidade de complementar a renda 

dos maridos, transformando-se em mais um meio de acumulação da família imigrante. Daí o desenvolvimento de 

atividades como costura, tricô, lavagem de roupa, bordado, etc. 

Deve-se considerar também que o provincianismo da cidade de Niterói, tosca capital fluminensev, pobre de 

indústrias e outras atividades econômicas, favoreceu a consolidação do espaço doméstico como espaço de trabalho da 

mulher imigrante na cidade. Fato significativo, a dificuldade de obter postos de trabalho na economia local leva essas 

mulheres a transformarem a casa em local de trabalho, numa total confusão entre a atividade pública e a privada e, 

ainda, reduzindo sua circulação pela cidade e a interação com os demais habitantes. 

Não raro as famílias madeirenses, em prejuízo da privacidade do lar, moravam nos fundos dos bares e quitandas, 

principais atividades masculinas, determinando um entra e sai constante das mulheres-esposas da casa para o bar e do 

bar para casa,  revezando os trabalhos de agulha com os afazeres de cozinheira , atendente e caixa, funcionária sem 

remuneração. 

Dessa forma, o trabalho da mulher assume importância vital na economia familiar do grupo  pois seu trabalho na 

“casa” favorece a uma dupla acumulação, seja como bordadeira, lavadeira, costureira ou doceira, realizando uma 

atividade para fora, seja ao trabalhar junto aos maridos no negócio da família sem remuneração. 

Em outras palavras, o somatório de esforços do casal assinala a parceria conjugal no projeto imigratório, e chama 

a atenção para a importância do casamento na vida dessas mulheres que, de acordo com as fontes orais, se reconhecem 

sempre como filhas, esposas e mães, muito longe de  qualquer discurso  individualista ou emancipacionista. 

D’outro modo, nosso olhar  é atraído para a importância da casa na vida desses imigrantes. A casa não é apenas 

um espaço de moradia, mas um lugar para se ganhar e ordenar a vida. Trata-se de um espaço cambiante, revestido de 

diversos matizes, e comportando variadas realidades econômicas, ora trabalho para fora, ora corredor entre o lar e o bar, 

ora centro de manutenção das tradições da sociedade de origem,  ou seja, síntese do estilo de vida que o grupo forjou 

para si . 

 

O Bordado Madeira 

 

Em Niterói, o bordado foi sem dúvida  a principal atividade feminina, sendo também o laço de maior visibilidade 

do grupo madeirense na cidadevi. Dedicado a um público exclusivo e bastante elitizado, o valioso bordado madeira 

permitiu a sobrevivência de um numeroso grupo de mulheres que, junto com pais ou maridos, empreenderam o perigoso 

projeto da travessia marítima.  

Este foi o caso, por exemplo, de D. Maria de Jesus que, viúva, sustentou a casa com o dinheiro dos bordados. Foi 

assim também que Mariazinha do Camacho e sua mãe, D. Maria, garantiram a sobrevivência quando o chefe da casa, 

Seu Manuel, deixou-as e foi para a Venezuela tentar a sorte. Da mesma forma, D. Jacinta e também Agostinha, Luíza e 

tantas outras entrevistadas.  

Na verdade, o recurso ao bordado como atividade geradora de renda representa a atualização em Niterói de uma 

atividade tradicional das mulheres madeirensesvii. 

Alfabetizadas no bordadoviii, as madeirenses conciliavam os trabalhos no campo com a atividade de bordadeira, 

bordando peças para as inúmeras lojas da capital da ilha, a bela cidade do Funchal.  

Assim, em Niterói, o ofício do bordado é uma reprodução do cotidiano das mulheres da ilha. Borda-se em casa, 

sozinha ou em grupo. Borda-se para lojas ou freguesas dispersas, mantendo inalterada uma prática que é de lá. 
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Na cidade fluminense, a informalidade marcou o trabalho das bordadeiras. Pequenos serviços realizados para 

vizinhas ou conhecidas, ou bordados distribuídos por bordadeiras mais antigas, em nome da solidariedade para com as 

necessitadas. 

 Alguns relatos, no entanto, dão conta da existência de empresas informais. Esses negócios eram conhecidos pelo 

nome da bordadeira que tinha capital e tratava com as freguesas, era a “Mariazinha do Camacho”, a “Augustinha”, a 

“D. Izabel”, e congregavam uma enorme rede de bordadeiras, rede tecida pelo parentesco ou a amizade anterior à 

imigraçãoix. Importante dizer que a bordadeira podia pegar bordado com qualquer uma das grandes bordadeiras e ainda 

pegar serviços particulares.Vejamos alguns depoimentos: 

 

“Olha, quando eu ganhei a Ana, eu fiz o enxoval 
completo pra ela. Depois sabe como é essas moças 
brasileiras, eles informavam pra elas—ali tem uma 
moça portuguesa que borda. Aí elas vinham e pegava o 
enxoval da Ana e mostrava e já encomendavam.. 
..........................................................................................
............................ 
Foram mostrando uma pra outra, no fim eu não dava 
conta de tudo que aparecia, foi quando eu comecei a 
dar pra elas fazer.  
Elas vinham buscar alguns pra fazer... elas pegavam e 
faziam em casa. Dava no começo uma coisa que não 
tivesse muita responsabilidade, pra ver como elas 
faziam e depois eu já dava com confiança, elas faziam 
em casa e depois traziam.”x 

 

Os relatos também revelam como funcionava o negócio: 

 

“Era umas peças que eu fazia em casa.Eu mesmo 
cortava, comprava tecido, opala e riscava.. 
Eu fazia muita camisinha de pagão, eu cortava, tirava 
o risco. Depois que tava bordado, eu tinha que lavar—
você não sabe o trabalho, a mão de obra que dá pra 
faze ruma bichinha daquela—passava uma gominha 
pra ficar durinha, depois recortava o festonê e ia de 
novo pra máquina costura-la, pregar a manguinha, 
chulear, enfiar a fitinha na manga e tudo, e retornar 
pra retocar no ferro, pra depois entregar á dona. 
Eu pagava elas, tirava o do tecido, o da linha, eu é que 
cortava, atendia á freguesa, tudo isso é tempo...” xi 
 
“...ia à(fábrica) Nova América, aquela Nova América 
no Rio, comprava as fazendas lá, fazendas boas, 
popeline, pele de ovo, cambraia pele de ovo,  que tinha 
naquele tempo muito boa, e fazia enxovais (de até) 60 
peças.... 
..........................................................................................
.......................... 
Cada camisinha na época valia 12 cruzeiros, então eu 
achava aquilo muito mal pago, quer dizer 12 cruzeiros 
pra dar pra pessoa, eu cortando, riscando, e pra eu 
vender pra freguesa era 20 cruzeiros, tá 
compreendendo? xii 

 

Como podemos observar, a atividade do bordado significou, portanto, para além da conservação da memória, 

tradição e cultura de origem, uma brilhante estratégia de inserção na sociedade de acolhimento, meio efetivo de 
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obtenção de renda. Para as mulheres, significou, também, a divisão das despesas domésticas, ou ainda, o único meio de 

vida da família. 

No entanto, as bordadeiras entrevistadas, especialmente Mariazinha do Camacho e Agostinha, duas das mais 

famosas da cidade, são evasivas quanto ao lucro auferido, reafirmando continuamente o pouco valor do bordado 

manual, que paradoxalmente era caro para a freguesa e mal pago para as bordadeiras: 

 

“Era, era (mal pago), porque era muito trabalho pra 
mim e também elas bordavam muito pra ganhar 12 
cruzeiros, era tudo muito mal pago, muito mal 
pago...você ia ver uma camisinha daquelas na loja era 
30, 35 cruzeiros, mas se eu fosse cobrar 30, 35, elas 
iam na loja comprar, porque naquele tempo todo 
mundo bordava pra loja...” xiii 

 

Ora, nesse ponto, tanto para o leitor como para o pesquisador, a atenção se volta para o motivo dessas 

bordadeiras não terem se organizado em uma cooperativa de trabalho, aumentando a oferta de bordado Madeira no 

mercado, barateando os custos e ampliando a renda do grupo. Certamente seria a solução para suportar a 

competitividade das lojas frente às bordadeiras particulares.  

Embora a pergunta pareça atual, verificamos que em Santos, - e  a comparação é inevitável, afinal Santos e 

Niterói foram as cidades preferências dos madeirenses no Brasil, as bordadeiras madeirenses formaram a sua associação 

própria, quando tiveram a possibilidade de vender para a capital. 

Se a hipótese da cooperativa representa uma história no condicional, a pergunta sobre o tipo de poder e 

autonomia que essas mulheres tinham é factível. 

Acredito, pois, que a maneira pela qual os madeirenses se organizaram na cidade de Niterói, -um estilo de vida 

fechado, rigidamente hierarquizado, e baseado numa espécie de ética “casa-balcão-igreja”xiv, tenha amarrado o 

desenvolvimento do grupo como um todo e principalmente das mulheres, responsáveis em larga medida pela fidelidade 

à tradição. Não podemos esquecer de mencionar que o próprio contexto econômico pouco atrativo da capital  

fluminense contribuiu para reforçar a mentalidade tradicional do grupo.   

Essa hipótese ganha força ao examinarmos os discursos das mulheres quanto à distribuição de poder na casa. 

Agostinha, bordadeira famosa e ainda na ativa, membro dos mais conhecidos do grupo, recusa-se a reconhecer que o 

dinheiro ganho com os bordados servia para dividir as despesas da casa com o marido –“Não. As despesas não. Eu 

comprava roupa pra mim, comprava pra Ana(filha)... Sim, sim, mas isso não dava muita coisa...”. 

Já Mariazinha do Camacho, que chegou a ter 15 bordadeiras sobre o seu comando, foi desanimada pelo marido a 

dar um passo na direção da formalização da sua atividade: 

 

“Eu bordava e vendia, mas o meu maior sonho....eu 
bordava pra Boneca (loja)...eu via como eles faziam na 
Boneca, eu queria ter uma casa de bordados, mas o 
meu marido—Antônio, eu queria ter uma casa pra eu 
riscar, bordar...,(e ele disse)—e você sabe, isso aí tem 
que ter nota fiscal, você pensa que isso aí é 
brincadeira, isso não é assim não—e começava a me 
tirar da reta.” 

 

Ainda,  Maria Augusta dos Santos Cunha, em seu depoimento, relata que sua mãe, D. Maria de Jesus, viúva aos 

38 anos, sustentava a família com o dinheiro dos bordados. Chefe real da casa, impôs um longo luto à família após a 
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morte do marido, proibindo até o rádio de tocar: “era luto. Perdeu-se o chefe da casa.” Com o casamento da filha em 

1958, D. Maria de Jesus “passou a chefia da casa para o genro, um militar.” xv 

 Ou seja, nos depoimentos, o casamento aparece como um sério limite para o desenvolvimento das atividades 

femininas, vínculo de subordinação das mulheres aos maridos, verdadeiro princípio ordenador das suas vidas. 

 

O Casamento 

 

Ora, se a casa é em ampla medida síntese do estilo de vida do grupo, o mesmo se pode dizer da instituição 

matrimonial para essas mulheres. Sua atuação é regulada pelos limites impostos à manutenção da instituição e,  por 

conseguinte, o sucesso do projeto imigratório depende em grande parte da fidelidade a ele, isto é, da subordinação da 

mulher ao marido. 

É preciso dizer que os parâmetros sob os quais essas mulheres atuam foram forjados num passado distante, na 

simplória e provinciana Ilha da Madeira, microcosmo de um Portugal  acirradamente católico e pouco desenvolvido. 

Essa moralidade transparece em todos os relatos. Nas recordações de Mariazinha do Camacho sobre os  

ensinamentos da mãe, temos em boa medida as pressões que circundavam as mulheres: “A mulher é igual a um lençol, 

branco de muita estima, que ele vai pra corda limpíssimo, alvo como a neve, mas se der um vento forte, ele pode ficar 

ofuscado. É assim  que a mulher tem que se cuidar”. 

Como a filha perguntasse — ofuscado por quê?, a mãe explicava: “Pela poeira, porque a poeira gosta de entrar 

nas coisas alvas, coisas branquinhas, cuidadas. É preciso que a gente teja (sic) com cuidado, porque se ventar a gente 

tira, dobra, e seca numa outra ocasião. Se ficar sujo, fica sujo pra sempre...” . 

Ora, é essa moral rigorosa, consubstanciada no casamento, que ordena a vida dessas mulheres, subordinando-as 

aos seus maridos, os chefes da casa, mesmo que na realidade a chefia do lar e da família estivesse sob sua 

responsabilidade.xvi 

Mariazinha do Camacho narra em seu depoimento que a maioria das famílias da Ribeira Brava, freguesia comum 

dos madeirenses em Niterói, tinham seus homens embarcados, com as mulheres, mães ou filhas esperando, — ou 

dinheiro, ou o retorno de seus pais ou maridos, ou então, a ordem para embarcar. Na ausência destes, a casa era 

administrada pela mulher.  

Tal experiência, contudo, era mediada pelo conselho familiar e pelas cartas. Não se tomavam decisões de grande 

porte, como comprar um pedaço de terra, ou casar uma filha, sem escrever ao marido. As decisões eram demoradas, 

levavam o imprevisível tempo de uma carta, e a “mulher honesta” era “obediente”,  caso contrário, afirma a depoente, 

“ficava falada”xvii, ou quem sabe, “ofuscada pela poeira...” 

Muito vigiadas, as mulheres de embarcados vestiam-se de preto. Iam à missa às 6 horas da manhã para não serem 

vistas e não freqüentavam festas. Mesmo o dinheiro enviado pelos maridos não era sacado sem a presença do 

procurador, impreterivelmente na figura de um homem importante da freguesia, endinheirado e instruído. 

Analfabetas, vigiadas de perto pelas sogras e pelos paisxviii, a mulher de marido embarcado movia-se com 

dificuldade naquele meio .   

É nesse contexto, sob os olhos atilados da vizinhança, e temerosas do futuroxix,  que se coloca o problema da 

autonomia dessas mulheres. Talvez, o correto seja dizer que, em tal contexto, a experiência de administrar sozinha a 

casa resulte no exercício conflituoso da autonomia. 

Vejamos  na experiência de Maria da Conceição Rodriguesxx um exemplo.  

Filha de lavradores, Maria da Conceição, ou Gerônima, como era chamada, nasceu na freguesia do Porto Muniz, 

região pesqueira da Ilha. Em 1926, aos 21 anos, casou-se com o pescador Antonio Gonçalves Telo, com quem teve 9 
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filhos. A atividade de pescador e a fome constante, no entanto, tiraram Antônio do convívio familiar. De 1940 a 1955, 

aproximadamente, Antônio esteve pescando em mares que vão da América do Norte ao Panamá e à Venezuela. Nesse 

ínterim, remetia dinheiro anualmente para a mulher, que tratava de ampliar as posses da família. 

 Assim, Gerônima, ancorada nas orientações de seu procurador, Seu João Albino, homem com cargo na Câmara, 

vendeu a casa do Porto Muniz, pegou dinheiro emprestado e comprou uma pequena fazenda no Funchal, afastando-se 

do ambiente pobre e alcoólico dos pescadores da freguesia natal.  

 No Funchal, teve oportunidade de dar criação melhor para os filhos, todos alfabetizados, além de arrumar bons 

casamentos  para eles. As filhas freqüentavam missa às 6 da manhã para não serem vistas. Dada à reputação ilibada 

delas, casou-as todas, que, em conjunto com os maridos, também emigraram. Quando Antônio retornou, os filhos já 

tinham embarcado e o casal ficou só. Nas fotos, a mãe de tantos filhos só aparece de preto. 

Essa trajetória, comum a tantas mulheres madeirenses, revela o tipo de autonomia que tinham essas mulheres: 

dentro de uma situação limite e circunscritas por uma moral rigorosa, criar bem os filhos e multiplicar a renda da 

família: autonomia limitada pela obrigação de ser mulher honesta. 

Em Niterói, a atuação das imigrantes presentificou os costumes e tradições anteriores à emigração. Repete-se o 

conflito — às novas oportunidades é preciso reagir com cuidado para não ser ofuscada pela poeira. Assim à pergunta 

anterior, sobre o poder e autonomia delas, responde-se com o padrão de  moralidade que elas conheciam, e que tinha na 

conservação do casamento e na obediência aos maridos seus eixos e limites.  

Não pretendo com essa afirmativa rotular essas imigrantes de “submissas” ou “passivas”. Ao contrário, 

afirmamos continuamente sua importância econômica para a família, e é importante dizer que os mesmos depoimentos 

que indicam um padrão de moralidade rígido, fornecem exemplos de desobediência, recusa a cumprir ordens de pais ou 

maridos. D. Maria, mãe de Mariazinha do Camacho, por exemplo, autorizou o casamento da filha contra a vontade do 

marido que estava ausente. Da mesma forma, recusou-se a emigrar com ele para a Venezuela. Outra depoente, Maria 

Filomena Pereira Rodrigues, repudiou as tentativas do pai de casá-la com um patrício. 

 Longe de serem submissas ou mesmo passivas, a atuação das imigrantes madeirenses em Niterói traduz a 

fidelidade do grupo à sociedade de origem e as pressões a que eram submetidas as mulheres. A dimensão de conflito era 

evidente no seu cotidiano mas os jogos de poder que circundavam seus casamentos ao evocar relações estabelecidas 

anteriormente à emigração garantia a reprodução do comportamento e, de quebra, a coesão ao grupo. 

 

 
i MATOS, Maria Izilda Santos de. Cotidiano e Cultura; História, Cidade e Trabalho, Bauru, SP, EDUSC, 2002. 
ii FRUTUOSO, Maria Suzel Gil. A Emigração Portuguesa e sua Influência no Brasil: O Caso de Santos., SP, 1989. 
Dissertação de Mestrado, FFLCH, USP, SP. 
iii MATOS, Maria Izilda. Op.cit., pp. 85. Embora as autoras citadas trabalhem com uma periodização diferente da 
minha, considero válida a comparação. 
iv ___________________. Op. Cit., pp. 83. 
v CORTE, Andréa Telo da. A Imigração Madeirense e Niterói, 1930-1990. Um Estudo de Caso. Dissertação de 
Mestrado, Niterói,  PPGH-UFF, 2002.  Remeto o leitor ao capítulo 3 da dissertação, onde desenvolvo detalhadamente o 
contexto sócio-econômico da cidade de Niterói no período estudado. 
vi Idem., cap.2, 2a. parte. 
vii BRAZÃO, Maria Elisa e Abreu, Maria Manuela.  A Revolta da Madeira — 1931.  SRTC-DRAC, Funchal, 1994. pp. 
27. 
viii Cf. depoimento de Mariazinha do Camacho in Corte, Andréa Telo da. op. cit., Cap.1, 2a. parte. 
ix Vale registrar que o estudo revelou a origem comum do grupo, isto é, para além da identidade madeirense, são todos 
provenientes da mesma freguesia da Ilha, a Ribeira Brava, laço de união incontestável entre eles. Tal fato levou-me a 
definir uma relação de  irmandade entre Niterói e essa freguesia, ao que chamei de “cidades gêmeas”. 
x Cf. depoimento Agostinha Galvão Macedo in Corte, Andréa Telo da. Op. Cit. 
xi Idem. 
xii Depoimento de Mariazinha do Camacho in op. cit. 
xiii Idem. 
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xiv É preciso que se diga, sob pena do leitor não entender o que quero dizer, que o exame das fontes orais revelou a 
idealização de uma imagem, baseado no trabalho e sofrimento do madeirense e a construção de um discurso envolvendo 
a devoção ao trabalho, à casa e à igreja, indicativos de um estilo de vida fechado, restrito à família nuclear e aos demais 
patrícios madeirenses, ao trabalho e à igreja. Destaca-se ainda uma fidelidade ímpar aos preceitos católicos. Este estilo 
de vida fechado, rigidamente hierarquizado, é o delimitador das fronteiras entre os membros e os não membros do 
grupo. Acredito, pois, que esse estilo de vida deve ser considerado quando se analisa a trajetória da mulher madeirense 
pois pesa sobre ela a responsabilidade principal da reprodução da tradição. 
xv Cf. depoimento de Maria Augusta dos Santos Cunha in Corte, Andréa Telo da. Op. Cit. 
xvi Vale lembrar  que o grupo é endogâmico.  Os homens ou imigram  casados, e mandam buscar as esposas, ou  já 
estabelecidos,  retornam para casar. De modo que os homens também estão presos a esse padrão de comportamento. 
xvii De acordo com essa depoente, na época, uma mulher precisava saber ler a carta que não vinha... 
xviii Mariazinha do Camacho recorda que até a leitura das cartas era feita na presença da família do embarcado, 
eliminando qualquer tipo de privacidade da mulher. 
xix Essa depoente ainda se recorda das orações rotineiras que fazia com a mãe: “pra que ele nunca esquecesse da gente”. 
xx Maria da Conceição Rodrigues nasceu no Porto Muniz em 1907 e morreu em São Paulo em 1989.   
 


