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RESUMO

Recorrendo à metodologia da História Oral, trabalhamos com depoimentos de seis imigrantes
espanholas que chegaram a São Paulo, nos anos de 1920. No diálogo com a dinâmica de suas
memórias, procuramos apreender dimensões e significados de seu cotidiano na cidade em
expansão, modos de viver, trabalhar, morar e ambi~ntes de convivência e lazer na vida
urbano-fabril paulistana, sem perder de vista estranhamentos, sensibilidades e intolerâncias
subjacentes a processos migratórios.
PALAVRAS-CHAVE
Sensibilidades - subjetividades - representações

ABSTRACT
In Oral History methodology, we work with six Spanish immigrants, who carne to São
Paulo in the 1920's. Talking with their mernories, we seek to understand the dimensions and
meanings of their everyday livesin the growing city,and waysoflife, work, living., acquaintance,
and leisure in the city, without losing out the conflicts, sensibilities, intolerances and
immigrant processes.
KEYWORD
Sensibilities - subjecrivities - representations

Desde o começo desta pesquisa, tendo em vista que as informações
e justificativas da ausência de estudos em relação à imigração espanhola
para São Paulo pautaram-se na inexistência de registros e materiais, em
proporções significativas, que dessem conta da participação hispânica no
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processo urbano-fabril paulistano, nossas preocupações orientaram-se no
sentido de entender historicamente este "silêncio". Trabalhando ao máximo
o que conseguimos localizar, procuramos potencializar alternativas em termos
de referenciais de pesquisa, ampliando procedimentos de estudo sobre
migrações. I

Estas preocupações já faziam parte do projeto inicial e das publicações
de seus resultados anteriores", sendo, em parte, encaminhadas e enfrentadas.
A questão da diluição do espanhol em São Paulo, apontada por estudiosos
das imigrações, também foi problernatizada pela historiadora da arte paulista,
Aracy Amaral. Estudando o "passado paulista do ponto de vista arquitetõnico",
ao recuar ao século XVII, questiona-se a respeito de "preconceitos (?), como
foi o caso de se ter mantido na obscuridade, até muito recentemente, a
densidade da contribuição espanhola no passado paulista"."

Trazendo o que chama de "menosprezo tradicional pela contribuição
espanhola" para outros tempos e instâncias, vale reter duas importantes
considerações apontadas por Amaral. A que se refere à presença do linguajar
espanhol em São Paulo, observada, em 1941, por Oswaldo da Sylveira, ao
levantar "indagações intrigantes a propósito da hispanidade em São Paulo,
quando escreveu 'A influência do Espanhol no linguajar paulista do
Seiscentismo'"." Ou quando, para "mencionar ou frisar a importância dos
costumes espanhóis em São Paulo e sua permanência através do tempo",
destaca, seguindo registros de Saint Hilaire, em 1820-21, que a "ambição
maior (do caboclo do interior de São Paulo) era sempre poncho", enquanto
"a menção à praça de touros existente em São Paulo assinala a permanência,
nu século XIX, de certos hábitos caracteristicamente espanhóis. Essa praça
(localizada onde é hoje a Praça da República) era 'muito espaçosa, denominada
de Curro, cujo nome significa a arena em que se realizavam touradas, sendo
circundada por aleias de cedros, e tinha seu anfiteatro propriamente dito,
construído de madeira'r?

A desconsideração pela "espanhol idade paulista", conforme
levantamento de Aracy Amaral, vem de outras épocas e não é de surpreender
que tenha sido retomado, com outros matizes, práticas e mediações, no
período republicano, quando do forte apelo a imigrantes para "fazer São
Paulo", já na preconceituosa desqualificação de outros potenciais trabalhadores
nacionais na região.

Frente às limitações impostas pela carência de registros a respeito de
espanhóis em São Paulo, ou pela escassez, irregularidade e precariedade de
documentos a respeito de suas formas de participação nos processos de trabalho
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e de urbanização da cidade no início do século XX} optamos por levantar
questões em torno de possibilidades que os poucos números de jornais
hispânicos preservados oferecem", apesar da intensa proliferação desses
periódicos na colônia espanhola de então, conforme levantamento anterior."
Foi significativa a presença e atuação de espanhóis na redação de periódicos
de diferentes tendências político-sindicais? e mesmo pesquisadores, como Klein,
que avaliou ter sido relativamente limitada a participação de espanhóis enquanto
"força de trabalho" na cidade de São Paulo, registram a forte presença de
espanhóis, "desde os primórdios, nas tentativas de organizar os trabalhadores
e nos movimentos socialistas radicais e anarco-sindicalistas do Brasil".'?

Para além da imprensa militante partidária entre os espanhóis,
acompanhamos expressões da vida cotidiana desses imigrantes, em São Paulo,
pelos registros de periódicos mais efêmeros, que surgiram e atuaram fora dos
circuitos sindicais, enfatizando sua neutralidade em assuntos políticos ou
religiosos. À parte seções convencionalmente pesquisadas - editoriais, notícias,
informes, telegramas, poemas e contos -, que fizeram parte de nossas
publicações anteriores, considemos relevante explorar as potencialidades
históricas de anúncios e propagandas de firmas e serviços prestados por
espanhóis, que aparecem em seus jornais, no sentido de apreendermos suas
atividades, costumes, expectativas, problemas e inserções nos modos de vida
que se constituíam/reconstituiarn na metropolização de São Paulo. I I

Como sintoma da crescente expansão da vida urbana em São Paulo,
também trabalhamos, nos jornais, a seção "Personas Buscadas", que possibilita
antever problemas do cotidiano e da vida privada desses imigrantes em uma
cidade onde mercadorias, máquinas, veículos, homens, mulheres e crianças
circulavam e intercruzavam inúmeros caminhos, muitas vezes perdendo seus
rumos e contatos. A aceleração e agi ração dos viveres urbanos na paulicéia
tornaram imprescindível esta coluna jornalística, 12 que funcionou como meio
de comunicação entre dispersos membros da colônia espanhola não só em

ão Paulo, como no Brasil e no cone sul da América Latina. 13

Para dar conta deste estudo, foi fundamental o contato com a diretoria
da Sociedade Hispano Brasileira, fundada em 1898, com a denominação de

ociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos, Instrução e Recreio, que
colocou à disposição seu importante acervo documental, onde estão
precariamente reunidos registros dispersos de outras associações de espanhóis
.rn São Paulo já desativadas, além de nos encaminhar para a Sociedade
Beneficente Rosalia de Castro. Criada mais recentemente para prestar assistência
a espanhóis idosos e sem recursos, por seu intermédio, chegamos a
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participantes das primeiras ondas migratórias Espanha/São Paulo no período
republicano. Na busca por documentos, encontramos protagonistas que
vivenciaram, de diferentes formas e significados, experiências de serem
imigrantes espanhóis em São Paulo, nas décadas 1920/30.

A partir da metodologia de História Oral, tivemos oportunidade de
produzir depoimentos com integrantes destes movimentos migratórios,
pluralizando pontos de vista e versões a partir de experiências de mulheres
imigrantes espanholas. Tendo presentes as implicações da pesquisa histórica
com depoimentos orais, acompanhamos discussões sobre suas formas de
abordagem, que vêm crescendo entre pesquisadores brasileiros de vários
campos de conhecimento, em intercâmbio com profissionais do exterior,
interessados em fazer avançar exercícios e reflexões sobre História Oral."

Como tem insistido Portelli;" não podemos ignorar as diferenças
entre texto e performance ao transformar em texto e fixar em base material
algo que é dinâmico e imaterial, resultante de relações presente/passado.
Lidamos com montagens, tanto nas perguntas quanto nos recortes
selecionados dos depoimentos, significando que estes procedimentos incluem
nosso próprio fazer-se enquanto historiadores que pesquisam recorrendo a
depoimentos orais e à oralidade. Tratamos com diferentes capacidades/
habilidades de narração dos depoentes e, ainda, dialogamos com trabalhos
da memória. Um campo de lutas que sofre alterações em função de
experiências ao longo dos anos, passando por diversos prismas e
temporal idades em contínuo refazer de lembranças e posicionamentos, em
trabalho que se expressa na subjetividade com que os depoentes vivenciam
suas relações sociais.

Reconhecendo os problemas a serem enfrentados, como seu potencial
para análises históricas, consideramos importante o recurso à metodologia
da História Oral, que conquista espaço no contexto de uma História Social
voltada para as experiências e os significados atribuídos por sujeitos históricos
a suas lutas e vivências. Daí nosso empenho em dialogar com testemunhos
de seis imigrantes espanholas, na perspectiva de apreender ângulos de modos
de vida e de trabalho de espanhóis em São Paulo, acompanhar as dramáticas
e diferenciadas histórias que levaram homens, mulheres e crianças a se
tornarem emigrantes, saindo de seus espaços, tempos, relações para
desenvolverem formas de convivência em sociedade de imigração.

Nestas relações emigração/imigração, as reflexões de Sayad'" são
fundamentais, ao apontarem para as formas preconceituosas e etnocentristas
de estudos voltados para as migrações, na medida em que tratam e analisam
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os migrantes apenas pela ótica da sociedade imigrantista, ignorando e
desconhecendo as condições e pressões que impulsionaram indivíduos,
famílias e grupos sociais a abandonarem, temporária ou definitivamente,
seus países ou regiões, seus pertences, costumes, laços de parentesco. O
trazer à lembrança testemunhos de migrantes possibilita perceber correlações
entre problemas sociais que comportaram, historicamente, processos
inerentes às condições de suas partidas como emigrantes, com forças que os
trouxeram para determinadas regiões, sem perder de vista sentidos e
sensibilidades com que vivenciaram as relações na partida e as que foram
estabelecendo nos locais de chegada, como imigrantes.

Os depoimentos de migrantes traduzem fragmentos de seus viveres
no país ou região de origem, dos contextos históricos inerentes a processos
migratórios, como também formas de compreensão da vida sociocultural,
das relações pessoais e de vizinhança construídas nos novos destinos, além
de "estranhamentos", conforme considerações de Michael H alI. 17 Como
avaliou Boris Fausto, em balanço sobre estudos referentes à imigração para
São Paulo, "algumas dessas dimensões ligadas à sensibilidade não são
mensuráveis, podendo ser entretanto apreendidas através de fontes
infelizmente escassas como a correspondência entre imigrantes e seus
familiares no país de origem ou o depoimento dos velhos" .18 Estas
considerações, entre pesquisadores pioneiros nos estudos sobre processos e
questões subjacentes à imigração para São Paulo, já colocavam problemáticas
referentes à delimitação das fontes disponíveis, que, em vários sentidos,
definiam contornos das investigações.

Valorizando a contínua atualização e problematizaçâo de fontes, com
a reiterada colocação de questões ao presente e ao passado, ao entrarmos
em contato com imigrantes espanholas, que se dispuseram a narrar suas
lembraças sobre a saída da Espanha, a chegada ao Brasil, suas formas de
sobrevivência em São Paulo, vislumbramos possibilidades de dialogar com
representações de acontecimentos, de atividades fabris, do cotidiano na
cidade, nas vozes e sensibilidades femininas.

Transpondo discursos sobre a imigração em geral, como
considerações de natureza institucional ou demográfica, procuramos
percepções da imigração a partir de memórias de imigrantes espanholas,
acompanhando indícios desse processo de transformações históricas e
culturais nos falares de quem vivenciou, de múltiplos modos, a intensificação
das relações urbano-fabris em São Paulo. Entendemos assim ser possível
contornar posicionamentos e argumentações que, ou integram o imigrante
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no "mesmo", diluíndo-o pelo silenciamento, ou colocam-no como o "outro",
excluíndo-o e denegando-o mais uma vez. Por meio de depoimentos orais,
tentamos apreendê-los para além da "fronteira entre o ser e o não-ser social",
conforme referências de Bourdieu.'?

As questões que orientaram as entrevistas, na produção dos
depoimentos, foram formuladas na perspectiva de captar reminiscências de
modos de vida e de trabalho destas imigrantes na metrópole em expansão;
como enfrentaram os difíceis problemas de moradia, na coabitação com
pessoas de outras etnias e culturas, também empurradas para a periferia
urbana; ou como resolveram problemas de emprego, de medo e insegurança,
perante uma cidade em contínua expansão e hererogeneamente ocupada por
diversificados fluxos migratórios. Essas preocupações constituíram nosso
recorte inicial em torno do fazer-se/refazer-se da vida urbano-fabril da cidade
de São Paulo, a partir de memórias em torno de experiências sociais das
imigrantes espanholas.

Quanto às depoentes, priorizamos as da primeira onda emigratória
(1890/1930), mulheres com idade entre 84 e 90 anos. Vieram da região de
Andaluzia, ainda crianças, acompanhando os pais, e chegaram ao Brasil nos
anos de 1920. Seus nomes, referências e performances, nos depoimentos, são
abordados seguindo a ordem das entrevistas:

Inês Guerrero Cadina Quiroz, 84 anos, nasceu em 1913 em Sevilha,
Andaluzia e chegou ao Brasil em 1925, com 12 anos. Sua entrevista
ocorreu em 11103/97, por indicação da assistente social da Sociedade
Beneficente Rosalia de Castro, n~ própria sede dessa Sociedade,
onde Dona Inês participava de reuniões semanais. Mostrou-se um
pouco apreensiva durante o depoimento, normalmete com respostas
curtas, sem entrar muito em detalhes. Em relação a alguns assuntos
disse que não gostaria de lembrar, no que foi prontamente respeitada.
Fez seu relato praticamente sem alterações marcantes na voz, com
um tom baixo, gestos contidos e expressão facial melancólica,
especialmente quando lembrava a dureza da vida enfrentada desde
que chegou ao Brasil. Suas dificuldadas foram marcantes: trabalhou
desde cedo e não estudou. Seu depoimento foi lento, sem muita
fluidez e, em alguns momentos, foi preciso muito estímulo para que
continuasse falando, como se o fardo do trabalho ainda estivesse
pesando e travando sua memória. Aproveitou a pausa de troca da
fita para dizer que não tinha mais nada a contar, encerrando suas
lembranças. (duração da entrevista: 14h30m às 15h55m)

Encarnación Jerez Rodrigo, 90 anos, nasceu em 1907 em Murcia e
veio para o Brasil nos anos de 1920. O co~tato com Dona
Encarnación ocorreu em 15/04/97, na sede da SOCiedade Beneficente
Rosalia de Castro, onde residia e aceitou dar seu depoimento sem
qualquer restrição. Sua narrativa foi muito comovente e difícil, pois
chorou durante parte da longa entrevista, em que contou sua trajetória
desde a infância na Espanha. O destaque foi sempre para as passagens
tristes, às vezes dramáticas, que viveu, especialmente após a morte
da mãe. Sua fala foi plena de detalhes e gestos, num esforço para ser
o mais fiel possível em suas dolorosas recordações. Perguntada se
gostaria de parar a entrevista, dizia que não, como se falar fosse
menos sofrido que calar suas lembranças. Um dos poucos momentos
de descontração foi já no final, quando contou como as mulheres
separavam e vendiam a prata encontrada no ferro-velho, sem que os
homens soubessem. (duração da entrevista: das 14h30m às 16h30m)
Maria Marin, 89 anos, nasceu em Linhares em 1908, província de
Jaen e emigrou em 1920. Sua entrevista ocorreu na sede da Sociedade
Rosalía de Castro, onde frequentava reuniões semanais. Durante
seu depoimento, em 08/04/97, preocupou-se em lembrar dos
acontecimentos, descrevendo o bairro do Brás e a trajetória da família
imigrante. No final complementou a sua fala com u~ expressivo
gestual, em tentativa de melhor narrar uma cena que desejava lembrar.
(duração da entrevista: 14h30m às 16h)
lzidora Guerrero Dominguez, 81 anos, nasceu em La Línea e a
família não emigrou, veio visitar a irmã por volta de 1926-7 e aqui
ficou por morte dos pais. Sua indicação como possível depoente
partiu da Sociedade Beneficente Rosalia de Castro, que a localizou
através da relação de conveniados. O contato ocorreu com Brígida,
filha de Dona lzidora, que aceitou, em nome da mãe, participar do
projeto, definindo que a entrevista se realizaria em sua residência,
em 05/09/97. Seu depoimento foi breve, com poucos detalhes,
contenção de gestos, sem grandes diferenças em seu tom de voz. Os
momentos mais marcantes foram quando mostrou satisfação por
não ter trabalhado na roça e quando expressou tristeza por não ter

estudado.
Maria de los Angeles Esparrel Sanchez, 90 anos, nasceu em 1907,
em Motril, província de Granada e emigrou em 1926, deslocando-
se com sua família para trabalhar em fazenda de café, em Serrana,
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reglao de Ribeirão Preto. A indicação das irmãs Esparrel, que
moram no mesmo terreno, também partiu da Sociedade Rosalía de
Castro e as entrevistas ocorreram em 08/09/97. Maria de los Angeles
narrou que na Espanha falavam muito do Brasil e que o pai resolveu
vir para São Paulo antes da idade de os filhos servirem no exército
ficando muito emocionada ao lembrar a avó materna despedindo-
se da mãe, do sofrimento da mãe ao ter que vir para o Brasil, como
de sua própria separação do primeiro namorado. Recordou de
quando vieram morar em São Paulo, na Moóca, onde trabalhou em
casa como costureira, razão pela qual conheceu pouco a cidade. (a
sua entrevista durou de 13h30m às 14h45m)
Maria Angelita Esparrel López (irmã de Dona Maria de Los Angeles) ,
74 anos, emigrou com apenas 4 anos, não tendo lembranças dá
Espanha. Sua narração girou em torno de seus empregos,
normalmente em malharias, fazendo questão de registrar que nunca
quis trabalhar em casa, como as irmãs, pois achava muito sofrido.
Limitou-se a responder ao que era perguntado e quando foi pedido
que descrevesse o bairro da Moóca, falou que tinha pouco a dizer
pois, apesar de ir a pé da casa até o local de trabalho, andava de
cabeça baixa, sem prestar atenção ao caminho. Sorriu muito ao
dizer que na juventude praticamente não saía de casa, mas agora
frequentava os bailes da terceira idade (sua entrevista foi das 15h15m
às 16h).

Nas memórias dessas mulheres, estão trabalhadas dimensões da
imigração espanhola para São Paulo. Nas formas como rememoram e refazem,
hoje, suas experiências, estão inscritas impressões de conflitos e frustrações
inerentes ao ser imigrante na cidade de São Paulo. Levando vidas de intenso
trabalho e convivendo com preconceitos e estranhamentos mútuos, ainda
carregam, nas lembranças, o pesadelo de terem vindo para São Paulo
enganados por propagandas e cartas de parentes. Dona Inês, ao fim da
:ntrevista, ~om~ que av~iando. sua traj~tória, co~entou desolada que o pai
(... ) prefenu vir para ca, engolir a mentira que o Irmão mandava nas cartas".

Esta sensação de incômodo ainda pesava porque voltar fora impossível:
"Como ia fazer? Se não dava nem para comer, como?!!!" Mas o dilema dos
imigrantes aparece com força, quando Dona Inês, também ao final do
depoimento, rememorando sua partida da Espanha, como que conscientizou-
se de que não puderam voltar "porque quando nós viemos de lá, o pessoal

estava passando muita fome; muito imigrante veio par~ cá, n~o é? Lá se
passava muita fome e nem se podia falar, entende? Não unha a hberdade de

se queixar de nada." .
Fome, trabalho, muito trabalho, pouca ou nenhuma hberd~de dos

dois lados do Atlântico são evidências inseparáveis do que já denommamos

va diâsoora marcando a retomada da travessia de milhões de homens,
no r' b di ~mulheres e crianças, que, desde meados do século XIX, so outras con içoes
e opressões vieram fazer a América. Chegaram na ilusão construída por
parentes ou' difundida por propagandas de agentes a se~iço d~ interess,es de
grandes proprietários rurais e empresários urbano-fabns, de Ia e de ca.

Através dos testemunhos dessas imigrantes, transparece como
experimentaram o violento processo de ex~ul.são e integr~ção em terras,
relações, atividades desconhecidas e o que Significou sobrevI:,er, trab~har e
construir modos de viver na cidade de São Paulo, que se fazia e refazia sob
os impulsos de seus braços, energias e forças. . . .

De imediato, alguns traços comuns das trajetónas destas Imigrantes
fizeram-se presentes. Além de o período das vindas coinci~r (anos 1920), as
razões da saída de Espanha apresentam semelhanças: pais trabalhavam na
agricultura, como jornaleiros, guardas, mas não tinh~ terras ~caso das Sras.
Inês, Maria Marin, Maria de Los Angeles e Mana Angelita). ou eram
pescadores (como a Sra. Izidora, cujo pai tinha banca no Mercado em La
Línea). No âmbito deste grupo, a Sra. Encarnación diferencia-se, uma .vez
que seus parentes tinham trabalhado em mina~, na Espanha, posSUlam
conhecimentos de minérios e, em São Paulo, dedicaram-se ao trabalho com
sucatas e depósitos de ferro-velho. Nenhuma teve aces~o ~ escolarização ~ o
que resultou em grande mágoa -, quase todas foram pn~elro para o intenor,
trabalhar em fazendas de café e, em São Paulo, na faixa de 12 a 14 anos,

foram para oficinas e fábricas. . ., . ~
As narrativas foram explicitando a multlphC1dade de meios de açao

de espanhóis na cidade de São Paulo, na luta pela sobrevivência, pelo
estabelecimento de novos laços para enfrentarem as necessidades de
organização em meio adverso e sem for.mas de amparo legal.

20
Além de suas

sofridas histórias em torno da partida da Espanha, destacam-se suas
convivências com atividades em fazendas de café e, posteriomente, com o
conturbado viver urbano em São Paulo. O improviso das moradias, sua
mobilidade e concentração em determinados espaços da cidade, que se
definiam e redefiniam no cruzamento de seus hábitos e costumes com os de
outros imigrantes e grupos sociais, estão presentes em todos os depoimentos,
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a par de seus anseios e aspirações, como de suas expectativas em participar
de festas, passeios e espetáculos que a paulicéia já oferecia.

No decorrer das muitas vezes que ouvimos as gravações,
aproximamo-nos dos ritmos inerentes a cada narrativa, dos distintos modos
de articular as falas, tons das vozes, silêncios e manifestações de sentimentos
e sensibilidades que fazem parte das narrativas de suas memórias. Mais do
que fazerem parte, ficou evidente que narraram suas memórias através destas
formas de expressão. Voltamos atenção para as gravações de seus falares,
que contém registros de ênfases, pausas, procura de palavras, repetições de
expressões, choros, risadas, apontando para oscilações entre alegrias e tristezas
que fazem parte de suas lembranças. Tais nuances, susceptíveis de também
serem captadas na transfiguração de suas fisionomias, associadas a encenações
e gestualidades de seus corpos, conforme referências a suas performances,
reforçam que os trabalhos da memória oral vêm à tona saturados de
sentimentos e colocam em cena a presença do corpo, nas injunções de vozes,
expressões e gestos.

Cabe ao historiador, situado em seu tempo, relações e compromissos,
tornar-se sensível para ouvir e interpretar estes sinais, que fazem parte das
narrativas e adquirem sentido nas experiências de vida que estão sendo
rememoradas e atualizadas. É no cruzamento destas evidências que podemos
surpreender sensibilidades e significados que, contextualizados e incorporados
na análise de suas memórias, ganham densidade histórica. Na conjugação
desses fragmentos, vieram à tona mais do que semelhanças, dissonâncias e
diferenças com que vivenciaram e trabalharam suas memórias sobre
experiênciais sociais em São Paulo.

Trabalhando com memórias de mulheres, seus testemunhos ainda
permitem acompanhar como enfrentaram imposições e disciplinas familiares,
às vezes contornando a ordem secundarizada que ocuparam na hierarquia
doméstica com inventivas formas de sobrevivência material e emocional, tirando
proveito diante do que lhes era destinado nos procedimentos de trabalho ou
transgredindo prescrições estabelecidas. Apreender o feminino enquanto
expressão de relações sociais e culturais, historicamente vivenciadas, também
implicou acompanhar, nessas memórias, submissões, acomodações, reticências,
retraimentos, como seus sentimentos de perda e lamentações por nunca terem
tido acesso à escola ou por terem sido obrigadas a se retirar.

No dialogar com seus depoimentos, vê-se como estamos aprendendo
a trabalhar historicamente com entrevistas orais e como percebemos as
contribuições deste conjunto de memórias para pensar conflitos e significados
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subjacentes a processos migratórios- Por manterem uma relação contín~a
entre presente e passado, as narrativas são pontuadas por uma cron~logla
fragmentária, quebrada por interrupções nas len:branças a partlf d,a
emergência de acontecimentos que marcar~m suas ~Idas: a morte de avo~
ou pais, a vinda para São Paulo ou a premênc.la de aqUi t~rem que permanecer,
a fuga de fazendas de café em direção à cidade de Sao Paulo; a perda de
todos os bens amealhados por ocasião da Revolução de 1924 e a retomada
dos negócios familiares em Santo André, ~u. mesmo a~passagem de
Washington Luíz _ enquanto presidente da Repubhca.- por Sao Pa~o : pela
casa de seus parentes, quando foi recebido com requintes de sofisticação da

gastronomia espanhola. . ~
É essa memória aos saltos, plena de digressões e antecipaçoes.

constituíndo enredos pluridimensionais, que permite surpree.n~er. a
subjetividade com que as depoentes sistematizaram e na::ar~ suas vI~enClas
de mulheres espanholas em terras estrangeiras. As experlencI~ que deixaram
fortes impressões em suas vidas e os significados que atribuíram .ao que
vivenciaram permeiam suas recordações e podem ser surpr~endl~os .na
organização de suas lembranças, no afIorar. de suas emoções e inrolerâncias.
como em outros sinais que apontam as dificuldades enfrentadas por ~stas
mulheres imigrantes, nas margens de São Paulo. Cidade que consu~llu e
consome vidas, trabalhos, lutas e sonhos de homens, mulheres e crianças
anônimos, de diferentes etnias, regiões, nacionalidades, culturas.

Quanto à emergência de suas subjetividades, vale lembrar com
Portelli, em seu texto A filosofia e osfotos,21 que o grande des~o da Histór~a
Oral e do trabalho com memórias é que os depoentes,. não acei tan~o reduzir
suas vidas a um conjunto de fatos, produzem narratrvas para alem de um
acúmulo de dados, trazendo à tona suas subjetividades ao inter~retarem
como experimentaram relações e entenderam acontecimen.to.s: No hda~ com
esse desafio, está o potencial da História Oral, que posSlblhta a escr:ta de
uma história historicamente vivenciada, distante de abstraçoes e
generalizações homogeneizadoras do social. .. .

Entendendo que suas memórias, constituídas em trabalho subjetivo
de reflexão nas imbricadas relações presente/passado, contêm form.as de
compreensão de seus viveres em São P~ulo, abordan:os suas.n~~ratlvas a
partir dos recortes acima mencionados, cientes das.~u.ltas ?o~s~blhdades de
estudo que comportam. Em universo pleno de expenenClas ~Istoncas relatadas

m lheres que contaram suas trajetórias com sentimentos, valores,por u A di ~ ..
posicionamentos; que inseridas em seus costumes, genero e con içoes SOClalS,
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plasmaram seus corpos, sensibilidades, subjetividades no fazer a
metropolização de São Paulo, construímos uma primeira abordagem. Mesmo
limitada a sondagens iniciais, esta experiência de pesquisa com trabalhos da
memória oral trouxe à tona a dinâmica e a força ativa da memória, qUl:
incorpora e traduz para o âmbito pessoal, subjetivo, acontecimentos, idéias,
imagens, valores, relações socialmente vivenciados.

Diante dessas questões, um dos temas identificado como relevante,
em seus relatos, refere-se a suas presenças em São Paulo. Presenças fugazes
e esparsas, inerentes à limitada circulação pela cidade, reduzida aos bairros
onde moraram e trabalharam, provavelmente pelo impacto do deslocamento
de zonas rurais além-mar para a efervescência de uma cidade multiétnica e
pluricultural. Suas expressões verbais e posturas corporais nos circuitos
percorridos, as formas como narraram seus percursos por São Paulo
manifestam seus sentimentos e sensibilidades ao ocuparem espaços urbanos
de uma cidade em agitada expansão fabril. coagidas pela condição de mulheres
em terras estrangeiras, no cruzamento de várias formas de submissão.

Dona Inês, até casar, só conheceu a Moóca e a Penha, onde ia
durante as festas de Nossa Senhora da Penha. Lembrou: "eu não conhecia o
centro da cidade (... ) não conhecia nem a Praça da Sé, não conhecia nada!
Nem o Parque Dom Pedro. Tudo foi na Moóca (... ) e o Alto da Moóca era
mato, não é? "; para depois reafirmar - "eu não conheço São Paulo toda".
Enquanto Dona Izidora relatou: "Tudo no Brás, não saímos do Brás. Tive
minhas filhas no Brás, nasceram, se criaram, se casaram, tudo no Brás."

Mas foram Dona Maria Angelica e Dona Encarnación as que melhor
explicitararn sob que condições viveram e trabalharam em São Paulo. Dona
Angelica, que morava na Vila Clélia, na M60ca, contando sobre suas quatro
longas caminhadas diárias de casa para o trabalho, com 12 anos, na oficina de
costura Empório Toscana, ao ser indagada sobre o que via nesses deslocamentos,
expressou o constrangimento vivenciado cotidianamente, ao dizer "eu não me
lembro de nada, eu não vi nada porque caminhava de cabeça baixa". Completou
que talvez se lembrasse das pedras e das calçadas, como dos bondes lotados,
razão pela qual ia e voltava à pé para o trabalho, sendo que "eu fazia quatro
viagens, vinha almoçar em casa e depois eu voltava".

Eu tinha vergonha de andar de condução e eu ia a pé. (... ) E como o bonde
ia sempre cheio, eu tinha vergonha de entrar, então eu ia a pé. O bonde ficava
redondo de tanto povo! Era isso que me chamava a atenção, porque eu
sempre andei de cabeça baixa, eu nunca fui de (... Ipresrar atenção nas coisas
que passavam por mim.
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Dona Angelita verbalizou o desconforto e estranhamento que sentia
. d M6 ca e se deparar com o movimento nas ruas de bondes locados.

.10 sair a o
Sua vergonha e distanciamento frente ao que lhe chamou a atenção - a
quantidade de povo nos bondes -, afetaram sua postura corporal e seu campo

I . - a vez que sempre andou de cabeça baixa. Esta mulher-criança,
t e visao, um .

escola até a terceira série - quando saiu para trabalhar, desdeque esteve na .
12 m oficina de costura, fábrica de brinquedos Matarazzo, malhariaanos, e d ' .'
S - d enr~;votamento da Matarazzo, retornan o as rnalharias ate• ecco, seçao e ~

B R ti o ao rememorar momentos vivenciados no seu território, nano om e Ir -,
Móoca, espaço que compartilhava com seus pares, narrou:

E bri cava muito porque eu tinha 20 anos e ainda brincava na rua! Euu nn, . . ,,' _
balh as eu brl'ncaval Como eu nunca tive infância, enta-, eu estavatrá ava, m· .

crescendo e já moça estava brincando na rua. Pulava corda, bnncava de roda,
essas coisas assim. C ... ) Era um bairro muito bom, a gente gostava,eu gostava
muito da Móoca, viu? Tinha a igreja que dava a festa não ~?Aquela ... que

c ta que dão da Achiropira. De San Genaro! Tudo ISSOaí, a gente senem ales . h ' . c .
. . ( ) Agora do resto ... De diversão, a mIO a uruca diversão rolammava e Ia. ..., . .... .

. Narua Pirarininga no Cine Ideal, o Cine Piratininga lá na Avenidano CLnema. ' , . _
Celso Garcia ou Rangel Pestana C .. ) tinha o Cine Olímpia.então se juntava
em três: uma colega nossa, a minha irmã e eu. O Cine Ideal era de Companhia

hói lá111Espanhola. Ah, quantos espan lS Iam ...

No contraste entre as lembranças do que via no trajeto casa-trabalho
e no seu comportamento retraído pelos espaços abertos ~a cidade. fabr~, em

d· A' com o recordar minucioso e com exclamaçoes de satisfação emlssonanCla .
relação ao tempo em que brinca~a na M60ca, .mesmo com 20 anos, ou s:
di ri em festas e sessões de cinemas do bairro, apreendernos, em suaIver Ia . d .
memórias, nuanças do ser imigrante em São Paulo. As atrtu es de intolerânciê
física e psíquica frente ao trajeto para o trabalho, em meio a "bond~s
redondos de tanto povo", quando. com pouca ida~e e desenvoltura, naO

conseguia lidar com situações de exposição n.o universo ~rbano, mar,ca,:
fronteiras do viver na cidade em suas memórias, em relaçao às agradave~S
recordações de brincadeiras e passeios, onde. convi~ia. com amigas,~ usufn.ú:
do que São Paulo disponibilizava para e por intermédio de espanhOls e outrO

• 22
imigrantes, como teatro e cinema.

Em seu depoimento, além de ser possível surpreender com que
sensações vivenciou suas experiências de mulher imigran:e, descortina~-se
visões sobre a vida urbano-fabril de São Paulo. Recordaçoes que perrniterf
flagrar, nos anos de 1920, tanto o burburinho de pessoas e veículos nas ruaS,

143



no vaivém para diferentes negócios e afazeres, quanto a atração por atividades
cinematográficas, já em vigor na cidade que se expandia, industrial e
culturalmente, com atividades de lazer associadas à constituição histórica de
percepções e sensibilidades inerentes a modos de viver e trabalhar no universo
da modernização capitalista." As memórias de Dona Angelita, assim como
das outras depoentes, contêm, em seus diferentes olhares e sentimentos,
tensões subjacentes à metropolizàção de São Paulo, projetando, sob vários
ângulos, arenas do jogo político em que seu potencial industrial era construído.

Quanto à Dona Encarnación, que narrou vida pontuada por muitas
perdas e um contínuo refazar-se - desde a morte da mãe na Espanha, quando
seu pai acabara de emigrar para o Brasil; o retorno do pai para trazê-Ia,
juntamente com sua irmã para São Paulo; as mudanças e percalços que
fizeram parte de sua trajetória de imigrante no contexto de uma família que,
mesmo com sucessos temporários nos negócios, enfrentou dificuldades de
afirmação social de suas atividades no processo de industrialização paulistana
-, ao ser indagada sobre suas lembranças das regiões por onde passou e das
ruas onde morou, respondeu:

Ah, lembro de tudo! Lembro quando o bonde era no Largo da Sé, que virava
assim (gesticula para mostrar o caminho do bonde) vinha aquele lá que era do
abrigo e o bonde virava assim para vir, o bonde Fábrica-Vila Prudente e o
outro, o Cambuci, virava assim onde é o supermercado que era o cinema do
Cambuci. Não me deixaram nunca ir ao cinema.

Lembrando de todos os lugares da cidade por onde passara em sua
juventude, neste trecho de seu depoimento já percebemos que, em suas
memórias, estão configuradas imagens de conjunto e de detalhes da São
Paulo que conheceu e da cidade hoje. Mais uma vez o destaque para os
bondes e cinemas de antigamente, substituídos por supermercados. Para
além desta mudança no espaço físico, enquanto, nas memórias de Dona
Angelita, o bonde era sinal de traumas e retrações corporais, sendo o cinema
representado como fruição do viver na cidade; nas de Dona Encarnacíon, o
bonde fazia parte de seu cotidiano com tranquilidade, enquanto situava no
cinema, onde nunca lhe fora permitido entrar, controvérsias familiares. Suas
lembranças vêm à tona com as marcas do permitido, do proibido, do
transgredido.

Não, não tinha permissão para sair. Nem tinha amigas; não deixava ter amigas.
Só com a família,só com a família; para fora ninguém (... ). Às vezes eu saía no
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Cambuci, no Largo do Cambuci. Então Eu falava: 'Olha, vamos no Largo do
Cambuci'. E as minhas primas vinham se encontrar comigo. A minha irmã às
vezes também, mas sem uma causa digna não podia, por causa de meus tios.

Tendo chegado direto "para São Paulo porque meus avós já estavam
morando aqui, meus tios estavam trabalhando já, pintando, como pintores
de paredes" e seu pai, pelas condições de trabalho vivenciadas na Espanha,
podia falar aos filhos "Eu não quero vocês empregados", as memórias de
Dona Encarnación diferenciam-se das demais depoentes. Vivenciou sob
outros ângulos o ser mulher imigrante em São Paulo, trabalhando nos
lucrativos e ramificados negócios com ferro velho de sua família. Traz, nas
lembranças, imagens abrangentes de espaços e viveres na cidade de então,
com percepções de relações de setores da elite paulistana a partir de
repercussões e interferências nas atividades de sua família. Em contraparrida,
por esta vinculação umbilical no cotidiano dos empreendimentos familiares,
tem nas suas lembranças as interdições ao seu livre ir e vir pela cidade, a não
ser que fosse a negócios, o que está implícito no "sem causa digna não
podia". Ao ficar mais protegida, sem precisar expor-se para sobrevivência
nas ruas, bondes e fábricas da cidade, desenvolveu um perfil mais impositivo,
construído nas relações com espanhóis empregados por seus parentes e nas
intervenções de seus tios em sua vida pessoal, controlando suas saídas, passeios
e circulação pelas programações que a cidade oferecia.

A partir de sua posição no âmbito de família espanhola mais abastada
e de suas inserções em circuitos de apoio à expansão fabril de São Paulo -
"A idéia de meu pai era de abrir um depósito de ferro; na Espanha
trabalhavam com minas, sempre foram mineiros, meu avô Diego era mina
de chumbo e meu avô Valeriano era de ferro" -, suas memórias evidenciam
a diversidade de experiências de espanhóis em São Paulo. Por isso mesmo
também permitem vislumbrar outras sensibilidades e expressões de
in tolerância.

Por onde andaram, o que viram ou deixaram de ver, o que
costumaram frequentar e usufruir dos equipamentos da vida urbana de São
Paulo, as posturas corporais registradas em suas memórias e narradas em
seus depoimentos expressam seus modos de viver e trabalhar na cidade.
Expressões subjetivamente construídas com seus sentimentos, inseguranças,
estímulos e coações experimentados nas relações com a cidade de São Paulo.
Suas memórias registram referências a diferentes cidades, vistas de seus
deslocamentos diários, dos meios de transporte, das inserções em oficinas,
fábricas ou negócios, de seus lugares de morar, trabalhar e brincar, de como
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viveram e o que conseguiram fazer, tendo como horizonte as ruas dos bairros
que habitaram - Brás, Mooca, Cambuci, Belenzinho.

Nessas cidades, a preocupação primeira e fonte de muitas das aflições
e apreensões do cotidiano foi o problema da moradia, quase sempre
provisória e de improviso, dividindo acomodações com outros imigrantes e
nacionais. Na medida do possível e das economias realizadas, mudavam
para espaços maiores, conforme suas lembranças. Na narrativa de Dona
Izidora

( ... ) tinha uma época que nós éramos todas pequenas e não tínhamos
condições financeiras altas, entende? Tanto que a g~nte morava num cortiço!
Esse cortiço mais parecia uma família, fala cortiço hoje! Mas antigamente era
cortiço. ( ... ) Eram 13 quartos assim com 2 cozinhas, uma no fundo e uma na
frente, com dois banheiros, um no fundo e um na frente; quer dizer que assim,
de I a 6, a cozinha e o banheiro eram daqui; de 6 a 13, a outra cozinha e o
outro banheiro eram para aqueles.

Chama atenção sua dificuldade, hesitação e inibição em contar que
morou em cortiço, indo e vindo entre o que é cortiço no presente e foi no
passado, explicando em seguida que "mais parecia uma família, fala cortiço
hoje". Seu constrangimento para dar conta dos significados de morar em
cortiço hoje e ontem, para quem, recem-chegado a São Paulo, coabitou em
cortiços típicos de bairros operários paulistanos, provavelmente advem de
suas formas de convivência íntima e cotidiana, compartilhando cozinha,
banheiro, lavagem de roupas com outros estrangeiros e trabalhadores
nacionais, com seus idiomas, hábitos alimentares, costumes. Situação
semelhante foi lembrada por Dona Inês:

Tinha um conhecido que morava na Rua da Moóca, ( ) e que arrumou um
quarto; pagávamos 70 mil réis. Um quarto. Cozinha fora, o banheiro fora
para uma porção de gente: e dormir no chão, porque não podia comprar
móveis! Não, porque agora a gente, vem um de fora, se a gente pode ajudar,
a gente ajuda, não é? Mas, naquele tempo ninguém se ajudava. Não, naquele
tempo não ajudava. O que tinha para comer, comia; se não tinha para comer,
não comia, não é? (... ) De 1930 a 1932 chegou a faltar comida. AI, a gente se
arrumava (... ) trabalhava todo dia, levava pão com banana ( ... ) leite não se
via.

Por meio de conhecimentos adquiridos no imprevisro das relações
que foram constituindo na vida urbana paulistana, conseguiram locais de
moradia, em meio a "uma porção de gente", expressão que denota tanto
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quantidade quanto diversidade, assim como a de Dona Angelita referindo-
se ao "bonde redondo de tanto povo". Além da coabitação, viveram em
grande penúria, uma vez que dormiam no chão e comiam o que tinham ou
arrumavam em períodos de crise. Chama atenção que "naquele tempo
ninguém se ajudava", em indício de significados dos "encontros/
desericontros'P' experimentados por estrangeiros e nacionais de diferentes
culturas, idiomas, etnias, colocados em difícil convivência imposta pela
rnetropolização de São Paulo. Conforme Dona Inês, em outras passagens de
suas memórias, "mas italiano não gostava de espanhol, e espanhol não gostava
de italiano (... ) eles implicavam com a gente (..) não podiam ver também
pessoa de cor (..) tinha preconceito também, viu?"

Lembrando-se de quando, com 16 anos, começou a trabalhar nos
teares da Crespi, narrou como sentiu o preconceito do mestre que "era filho
de italiano e convencido porque era, sabe? Então, ele pensava que a fábrica
era dele. ( ... ) A gente ia falar com ele a respeito do serviço, ele ia andando e
você ia atrás, não é? Porque a pessoa quando vai falar com outra (com gestos
explica que a pessoa precisa de atenção), não é?" Mesmo passados muiros
anos, recorda, com indignação, expressa na voz e na gestualidade, o
comportamento do mestre, que, além da autoridade de ser mestre, "maltratava"
as operárias por ser italiano em fábrica de italianos.

Em sua narrativa, Dona Inês encenou o diálogo mantido com esse
mestre - "Você pensa que vou andar a fábrica toda atrás de você? Você é
mestre mas sua mãe não te deu educação!" - , para situar o clima de
animosidade vivenciado em suas relações de operária sob o controle de um
mestre que, por ser italiano, usava sua autoridade preconceituosamente,
desconsiderando as trabalhadoras por questões de condição social, de
nacionalidade e, provavelmente, por serem mulheres. Mesmo que Dona
Inês não tenha mencionado mais esta dimensão discriminat6ria, foi em sua
subjetividade de mulher espanhola e operária, que sentiu as hostilidades do
mestre. 25 Ainda lembrou que as tensões entre italianos e espanhóis
intensificaram-se com "A Guerra Civil! Quem é que podia com os italianos?
Quer dizer, então era difícil mesmo a convivência entre imigrantes".

Em suas mem6rias, em que ficaram fortes impressões das
controvérsias entre imigrantes, Dona Inês chegou a articular algumas
nacionalidades com atividades, em que sobressaíam: "Turcos só roupa, não
é? Italiano, italiano tinha mais comércio (... ) E espanhol, só se era ferro-
velho!! Porque outra coisa ... !!"

Nesse sentido, são esclarecedoras as memórias de Dona Encarnaci6n,
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neta e filha de mineiros, ao relatar sua trajetória, acompanhando a expansão
e decadência da sua família com negócios de ferro-velho:

Morávamos (.... ) primeiro na Muniz de Souza, em uma casa alugada. Depois,
fomos para a rua (.... ) Marsini é, fomos na rua Marsini e rambém em casa
a1ugada. Depois que fomos para a rua Lavapés é que começamos a progredir,
porque Ia era maior; aí já comprava ferro-velho, metal, cobre, chumbo, papel,
osso, vidro. Nós vendemos muito vidro para casa... essa casa de ... essa casa
que está fazendo esses jogos, como chama? Santa Marina! Eles compravam
muito vidro do meu pai. Caminhões e caminhões de vidro quebrado. Quer
dizer que o vidro quebrado a gente dividia, o vidro branco de um lado, os
verdes de outro, assim e levava para eles; comwou muito vidro quebrado.
(... ) Então, ganhavam bem, não é? Então eles compraram o terreno na Lins
de Vasconcelos, Duarte Leopoldo, Lacerda Franco e Antônio Tavares. (... )
Uma quadra inteira que, graças a Deus, estavam bem; foi o primeiro depósito
de ferro-velho que teve em São Paulo, era de meu pai.

As lembranças de Dona Encarnación, além de tornarem presente a
heterogeneidade das condições de vida e de trabalho experimentadas por
imigrantes espanhóis em São Paulo, permitem pensar nas origens destas
diferenciações. Enquanto todas as outras depoentes narraram que seus pais
trabalharam na Espanha no campo ou em feiras, chegando a São Paulo via
fazendas de café, de onde fugiram assim que conseguiram, os parentes de
Dona Encarnación, por terem sido proprietários de minas na Espanha e
terem repassado ao pai conhecimentos de minérios, reuniram possibilidades
para montar uma rede de negócios em torno de ferro-velho. Sua família
tornou-se fornecedora de matérias-primas para várias fábricas paulistanas,
assim como outros espanhóis que se dedicaram a essa lucrativa atividade na
São Paulo em processo de industrialização.

Podemos acompanhar a constituição histórica dessas diferenciações
entre imigrantes espanhóis, através de passagens das memórias de nossas
depoentes. Assim, interessa um trecho da narrativa de Dona Encarnación,
em que destaca, em que pesem as dificuldades iniciais, como seu pai progrediu
no recolhimento e reutilização de sucata:

Mas meu pai falava: 'Eu não quero vocês empregados.' Então, ele começou
com um saco na cabeça - esses saqueiros de antigamente - ele começou
assim, sabe? E naquele tempo tinha muita coisa assim, sabe? Porque às vezes
comprava prata, comprava metal, essas coisas e vinha pedaços de bandeja de
prata, colheres de prata, muitas coisas assim, e ele como conhecia, ia vendendo.
Ai ia progredindo. A primeira vez comprou um cavalo, depois comprou um
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carrinho e depois foi indo, foi progredindo, foi progredindo com depósito de
ferro.

Enquanto as memonas de Dona Encarnación constroem-se, no
enredo da saga de sua família, com reaproveitamento de ferro-velho e Outros
resíduos no respaldo a empreendimentos fabris em São Paulo, encontramos,
nas lembranças das outras depoentes, caminhos da grande maioria dos
imigrantes espanhóis, que começaram em fazendas de café.26 Nesse sentido,
os relatos de Dona Inês são marcantes, com narrativa associada ao seu
crescimento cronológico. "Com 12 anos fui para o interior, no interior é
que foi bom!" Com forte entonação de ironia, completou: "Lá tive que
puxar enxada". Com muito esforço para soltar a voz, rememora sua
conturbada trajetória de imigrante:

(... ) chegamos aqui em Santos, de Santos viemos para São Paulo e, de São
Paulo fomos para o interior. (... ) Ah, a vida era dura. Era corrar lenha, andar
descalça, não é? Eu que nunca andei descalça, nunca, nunca, nunca! Só aqui.
Saía de casa às cinco horas da manhã e voltava só às cinco horas da tarde;
ficava o dia inteiro de pé, na roça, trabalhando no café, plantando milho,
plantando feijão. Esta era a minha vida. Esta é a vida que eu levei aqui. (... )
o fazendeiro não queria deixar meu pai vir embora. Então, nós viemos fugidos!
Viajamos de noite, a noite toda! Para não gastar o dinheirinho que a gente
trazia do interior, viemos no chão. Viemos para São Paulo fugidos, porque
viajamos a noite toda a pé!

Falando lentamente, baixo, com fisionomia séria, expressou sua
dificuldade em relembrar a dureza de sua vida; como foi penoso andar
descalça, trabalhar no cafezal e na roça, ter que fugir do fazendeiro e viajar
"a noite toda a pé". Ao narrar que "viemos no chão" para São Paulo, sintetiza,
em sua subjetividade, o que significou burlar a vigilância do fazendeiro,
deixar o interior e alcançar a cidade. Não podemos perder de vista que, ao
acabar de descrever os percalços experimentados em fazenda de café, disse
que "esta era a minha vida", para, a seguir, enfatizar que "esta é a vida que eu
levei aqui ... ". Vivendo dificuldades semelhantes no presente e no passado,
continuou narrando que, em São Paulo, seu pai "foi trabalhar na Crespe, de
faxineiro, fazia faxina no mictório das mulheres", enquanto "eu fui junto
com ele para trabalhar junto com ele". Perguntada sobre o que fazia,
respondeu:

Eu trabalhava nos teares; estive nos teares até, trabalhei sempre até um mês
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antes de casar. Na Crespe, sal de lá, depois enrrei numa outra firma de seda,
porque lá era algodão. E assim, fui trabalhando, trabalhei em mais cinco
firmas, a última foi essa que trabalhei 13 anos: daí eu sal para casar. (. :,)
Trabalhei muito, viu? (...) Tinha dia que não ganhava nem para o sabão, para
lavar as mãos! (... ) Às vezes porque o tear quebrava, outra vez porque os fios
eram podres e não rendiam,

o difícil cotidiano, com intrincadas relações de subalternidades entre
imigrantes de diferentes nacionalidades e condições sociais, delinea-se nas
memórias dessas mulheres. Mais do que trabalhar e trabalhar muito, suas
lembranças trazem à tona as precárias condições sociais, materiais e
emocionais enfrentadas. O pai de Dona Inês fugiu com a família, durante a
noite, de uma fazenda de café para empregar-se em'São Paulo, no Cotonifício
Crespe, de imigrantes italianos, como faxineiro; enquanto sua filha Inês,
com 16 anos, tendo que trabalhar e temendo separar-se do pai, conseguiu
emprego nos teares da mesma Crespi, onde "trabalhava por conta, se eu
trabalhava eu ganhava". Como os teares e fios eram de má qualidade, trabalhar
por conta significava viver sob incertezas e "comer o que tinham", como
mencionou acima Dona Inês. Na luta pela sobrevivência cotidiana, o mais
sofrido para Dona Inês era dizer que "eu não sei ler, não sei escrever".

o meu estudo foi o trabalho! Meus irmãos eram pequenos, meu pai não teve
quem lhe ajudasse, por isso nunca estudei. Se eu sei assinar o meu nome, é
porque aprendi sozinha! Outras coisas não sei mesmo. Agora, de cabeça, eu
faço conta, não é? Ninguém me passa a perna. Mas como é que vou falar que
aprendi. Eu não tenho estudo], Meus irmãos todos estudaram, mas eu já não
tive. Porque eles eram todos pequenos, tinh~m idade de ir na escola, eu tinha
idade de ajudar com trabalho. Viemos em 1930 para São Paulo, fui direto para
a fábrica trabalhar doze horas por dia. Não tinha tempo de estudar!

Provavelmente, submersa na desculpa da idade, encontrava-se uma
questão de gênero, uma vez que, pelos anúncios da imprensa espanhola
pesquisada, escola era para os filhos homens, além de custar muito caro.
Mesmo Dona Encarnación, que teve outra condição de vida, por questões
familiares, foi retirada da escola.

Não foi muito diferente o percurso das irmãs Maria de Los Angeles
e Maria Angelita, que foram com a família para uma fazenda em Serrana, na
região de Ribeirão Preto, para apanhar café. Dona Maria de Los Angeles
lembrou que "apanhávamos café (. .. ) todo mundo dava risada de mim, porque
eu nunca fiz aquilo na Espanha e eu peneirava o café, quando jogava para
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. caía tudo em cima !!" Mais do que das risadas a que deu motivoCIma, me fi " '1
por não ter habilidade para apanhar café, foi ao fa!ar q~e nunca izera ,aqUI o

a Es anha' que explicicou seu estranhamento e distanciamento frente aqueles
n p d ", dai' .procedimentos de trabalho. Com o dinheiro recebi o, Salmos I para vir
para São Paulo", onde

(... ) alugamos uma casa menor porque não dava o dinheiro, até come.çar a
trabalhar; eu comecei a trabalhar numa fábrica de ingleses, era negócio de
linhas, fazer linha, no Ipiranga. (... ) Era uma máquina grandona, para pa~sa:'
mas aquilo fazia tanto barulho que não aguentei! E tive ~ue sair. .. E dali, Já
comecei a costurar como eu sabia. Em minha casa particular.

Mais uma vez, acompanhamos registros de memórias evidenciando
que foram as filhas que conseguiram trabalho para o s~stento da família, entre
grupos empresariais que priorizarn o emprego de cn~ças e mul~er:s p~a
melhor expandirem seus interesses. Ainda chama atençao a expressao aquilo
fazia tanto barulho que não aguentei", reforçando a intolerância frente às práticas
de trabalho e ruídos desconhecidos em seu viver rural na Espanha, onde seu
pai tinha o "ofício" de guarda de terras. Dona Maria de Los. Angele~ ainda

da "( ) outra irmã minha que J'ámorreu, entrou na fábnca dos mglesesrecor ... ,
(... ) depois ela começou a dizer para o meu pai J\i, papai! E~ n.ão ,posso,_ a
Maria saiu, eu quero sair, eu não aguento esse barulho dessa maqUIna. Então
meu pai falou, sai. Ai ela saiu e aprendeu costurar comigo". . ._

Assim como Dona Inês começou trabalhando com o paI, as umas
Esparrel, s~ntindo insegurança em trabalharem s?zinhas em país estran.geiro e
sem terem desenvolvido sensibilidades para vrver e rrabalhar em CIdades,
lembrando sua outra irmã, Maria Angelita - que, não tolerando o burburinho
das ruas movimentadas e os bondes lotados, percorria o trajeto casa/trabalho/
casa a pé -, empregaram-se na mesma fábrica. Sem aguentarem o ritmo e o
barulho das máquinas, preferiram ser costureiras no resguardo de sua casa. O
espaço doméstico constituiu-se em r~f~gio ~ar~. trabalharem sem
estranhamentos, para "costurar como eu sabia", em indício .de que seu s~ber-
fazer fora desconsiderado e sofrera intervenções em fábricas onde estivera
trabalhando. Com esse procedimento, acabou transformando sua casa em
oficina de trabalho, confundindo o espaço privado com o público. Ainda que
contornando as imposições do mundo fabril, enredou-se em seus
desdobramentos, ficando sem dispor de tempo para sair. "Nós não saíamos
muito. Íamos ao cinema. Na Moóca tinha o Santo Antônio. Poucas vezes ia".

Mesmo espanhóis que não foram para fazendas de café e, por algum
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artifício, conseguiram escapar da Hospedaria dos Imigrantes, seus filhos
não fugiram do horizonte fabril, ainda pequenos, como lembrou Dona Maria
Marin, que chegou em 1920.

É, nós descemos em Santos do ônibus - do ônibus! - do barco. É, e viemos
pa.ra a i~igração, me parece que ficamos três dias, três dias é. Depois, meu
prImo fOI lá e falou com meu pai: 'Não, você tem que sair logo, vem para
casa.' E assim, assim pronto, contiauarnos a viver a vida assim!. (... ) Depois,
já mais mocinha, já fui trabalhar em fábrica, porque antigamente - não é do
seu tempo - ancigamente, a mocidade trabalhava só em fábrica, só fábrica! E
eu já comecei, 12, 13, 14, já comecei trabalhar em fábrica. (... ) Penteado era
esropa, Aquilo era enorme! E aquilo trabalhava de manhã até as 2 horas, das
2 até as 10 horas. Eu e meu irmão, nós (amos das 2 atéas 10, descarregar
fiação; os carretéis cheios, a carregar outros para levar. ( ... ) como nós
trabalhávamos já pequenos na fábrica, não fomos nem na escola! Eu e meu
irmão não fomos nem na escola! Sempre trabalhando em fábrica.

Na forma como lembrou seu trabalho e o do irmão, com 11 anos,
na fábrica Penteado, com exclamações - "Aquilo era enorme!" - que evoca
a imagem de um desconhecido monstro - "E aquilo trabalhava de manhã até
às 2. horas, das. 2 até as 10 horas" - que representa a imagem de algo que
precIsava ser alimentado continuamente -, apreendemos, na construção de
sua narrativa, um sentido sobre sua atividade fabril, que deve ter ficado em
seu imaginário infantil de 12 anos. Como em contos e ficções literárias, em
sua subjetividade, sentiu-se na obrigação de trabalhar como quem alimenta
um estranho e "enorme" devorador de "carretéis"."

E o trabalho fabril, que consumiu a "infância" de Dona Angelita,
também consumiu a "mocidade" de Dona Izidora e de Dona Maria Marin
que, desde pequena, na companhia de seu irmão, trabalhou em fábricas:
Experimentando a trajetória de outros espanhóis, Dona Maria Marin foi
primeiro morar e trabalhar, com sua família, em uma fazenda de café, em
Bauru. Com a morte dos pais, vieram para São Paulo, onde trabalharam na
fábrica de tecelagem Penteado. Desde 12 anos, trabalhou em tear, enquanto
o cunhado, casado com a irmã mais velha, era feirante.

Era feir~te (: .. ) foi trabalhar na Rua Santa Rosa; ele trabalhava lá de carregar
sacos, COItadinho, na cabeça; descarregava caminhão, não é? Descarregava,
carregava; já os meus irmãos não, meus irmãos já eram de negócio de ferro-
velho. Mas não que eles tivessem depósito não, elescarregavam com carrocinha
recolhendo ferro-velho para vender para o depósito.
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Muitos espanhóis trabalharam e ainda trabalham na cidade de São
Paulo com ferro-velho; só que, enquanto alguns tinham e têm o depósito e
negociam com as fábricas, a maioria possuía apenas uma carrocinha, com a
qual percorreram a cidade, arrecadando sucata para ser vendida aos donos
dos depósitos, ou eram empregados dos depósitos, no serviço de triagem e
classificação dos materiais. Nesse sentido, vale retomar ao depoimento de
Dona Encarnación, que relata a dinâmica do depósito de seu pai, denominado
Casa Ia Union Brasil, inclusive o trabalho de seleção preliminar, que era
feito por ela e outras mulheres da família. Perguntada sobre as fábricas que
compravam seus materiais, explicou:

É também a fábrica de papel Klabim, que é lá em Santana, comprava o papel.
E a fábrica Matarazzo de papel e cartonagem, que era em Osasco, também
nós éramos fornecedores de papel. (... ) Mesmo a que fazia as coisas de lança-
perfume (... ) também nós vendíamos chumbo para eles fazerem as coisas das
tampinhas, da embalagem. (... ) Outro que também comprou muito do ferro-
velho para fazer os cofres, os primeiros cofres que teve aqui, era o Nascimento,
é Augusto Nascimento. Os fogões não têm aquela cantoneira? Antigamente
era uma canroneira; então, eles compravam aquelas camoneiras para fazer os
primeiros cofres de aço. Era um rio de dinheiro! Era um rio de dinheiro!

Empregando muitos espanhóis na diversidade de atividades do
depósito, que fornecia produtos e matérias-primas para grandes empresas
fabris, chegaram a se constituir em um centro de referência para espanhóis
recém-chegados a São Paulo, além de manterem relações amistosas com o
Consulado Espanhol e instâncias governamentais. Toda esta situação de
prosperidade e mesmo de entrosamento com setores do governo - "Tanto
assim que, quando foi a inauguração dos Cem anos da Independência, era o
Presidente Washington Luis que veio inaugurar. Ele tomou café lá em casa!
Tomou café não, foi ovos pochê, três ovos quentes com anis de mono
espanhol" - foi perdida, conforme relatou Dona Encarnación, com a
Revolução de 1924.

Mas, quando foi a Revolução de 24, entraram os soldados e tornaram conta
- porque nós tínhamos cavalo, automóvel, tudo isro - eles acabaram com
tudo, acabaram com tudo. Levaram, mataram, levaram os cavalos, levaram os
dois automóveis de caminhão, levaram um automóvel de passeio, um Ford de
passeio, enfim e mataram os porcos - porque tínhamos criação de porco
também - porque aquilo era mato ainda, não era cidade.
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Chama atenção, nas memonas, a precariedade e insegurança das
condições de vida e de trabalho de imigrantes sem nenhum respaldo e
reconhecimento; a fragilidade das relações em estabelecimento com
autoridades governamentais e empresários, geralmente de outras
nacionalidades; as tênues fronteiras entre fartura e desventura, em cidade
onde espaços e relações constituiam-se e reconstituiarn-se no ritmo de
especulações imobiliárias e concentração de riquezas' e poderes. Em seu
depoimento, Dona Encarnación também deixa ver como eram permeáveis
as ligações campo e cidade, ao lembrar que, em 1924, a Avenida Lins de
Vasconcelos era mato, onde criavam porcos, um dos alimentos básicos da
dieta espanhola.

Mesmo usufruindo de melhores condições de vida e de trabalho,
em que pesem as restrições familiares impostas a sua autonomia, do ponto
de vista do testemunho de Dona Encarnación, como das demais imigrantes
espanholas, percebemos a configuração, em São Paulo de ontem e hoje, de
uma vida urbana movediça." A par de arranjos habitacionais e ocupacionais
nômades, marcados pela reapropriação de espaços residuais adaptados para
viveres coletivos que dessem conta de populações recem-chegadas; o ir e vir
de espanhóis pelos mais variados caminhos, circulando em todos os bairros
da cidade em função de suas atividades de carroceiros e coletores de restos
de materiais sucateados, reaproveitados na velocidade do expandir fabril
paulistano, reforça a perspectiva da criação de modos de vida efêmeros, nas
margens e em contínuo refazer-se.

Na subjetividade das memórias de Dona Encarnación, a Revolução
de 1924 é representada pela perda de uma situação familiar de prestígio e de
reconhecimento entre patrícios espanhóis e a prernência de refazerem seus
negócios em outros locais e condições. Na sua energia e disposição, lembra
que depois de perderem o depósito e os fardos de papel que foram levados
para fazer trincheiras no Cambuci, ainda "ficamos com muita prata", porque
as mulheres faziam a primeira seleção do que chegava ao depósito e retiravam
o que lhes interessava:

Eu vendia muitos quilos de prata a 80 cruzeiros o quilo; porque quando nós
compramos, vinha pedaços de guarda-chuva, cabo de guarda-chuva de prata,
pedaços de bandeja de prata; sabe, vinha muita prata. Então nós, as mulheres
que já conheciam, iam pegar as pratas e, sabe? Isso para nós, para os nossos
luxos. Se dividia para os nossos luxos. Mas quem vendia era eu, quem vendia
era eu! Eu era a mão direita - embora não tivesse liberdade - mas era a mão
direita. (... ) Isso era coisa das mulheres; era tudo dividido entre as mulheres.
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Nesta passagem de sua fala, vem à tona, mais uma vez, a fragilidade
das suas condições de vida. Desta vez, no sentido das relações familiares e
da situação da mulher espanhola: se eram as primeiras a selecionar o material,
retirando o que lhes interessava e havia de mais nobre entre ruínas sucateadas,
constituíndo-se, como Dona Encarnación, na "mão direita", não tinham
autonomia para tomar decisões que dissessem respeito a suas vidas, nem
mesmo .recebendo permissão para estudar. Por questões familiares, de
comparação entre ela e a filha da segunda mulher de seu pai, Dona
Encarnación foi retirada da escola. Sua grande mágoa era não saber ler e
escrever, assim como todas as mulheres que entrevistamos.

A situação de ambivalência, entre o poder que usufruía nos negócios
montados e a falta de liberdade para encaminhar decisões referentes a sua
vida, ainda reaparece em suas memórias, ao recordar como refizeram suas
atividades em torno de curtume, após terem perdido o depósito de ferro-
velho.

Porque depois que acabou o ferro-velho, eles puseram o curtume em São
Caetano; o que hoje é o centro de São Caetano, naquele tempo era um mato
que era do ... não lembro do dono do terreno. O curtume era um contrato
da prefeitura, os cachorros da carrocinha que prendiam e matavam, tinham
aquele carro fechado e tudo, era para o curtume. E tiravam o couro, não é?
Com o couro faziam sapatos e o resto ia tudo para a caldeira.Quando estava,
tinha torneira que saía o sebo. O sebo ia por uma canaleta assim em tambores
que era para fazer sabão. E depois continuava e o resto ficava feito cinza, não
é? Que era adubo. A gente vendia para essa Sociedade japonesa.essa sociedade
grande que tem em Pinheiros. Eu não lembro. Vendíamos lá os adubos e os
couros e, quando eram os cavalos, cortavam as crinas e a gente vendia para
as fábricas de escovas. Aqueles que eram compridos assim a gente vendia para
o tecelão que eles faziam aquele ... para contra-tela de ternos de homens ... eu
vendia à Casa Franca Lança, que fica na rua Piratininga (... ) e aquela mais
pequenininha para fábrica de fazerpincel. A gente levavabem.não é?E depois,de
noite, eu, minha irmã e minha tia fazíamos feixes, mais grande ou mais
pequeno, sabe? Dividíamos, porque cada tamanho tinha um preço, então
quando estava assim eu alugava um carro, punha um saco e ia levar na Rua
General Flores. Mas tudo isso era!!! Para os alfinetes das mulheres!!! Os
alfinetes das mulheres, falavam.

Em mais essa expressiva narrativa de Dona Encarnación, em que
sua família retoma atividades no âmbito fabril de São Paulo, dedicando-se,
110 desbravamento do posterior pujante ABC paulista, a reaproveitar resíduos
orgânicos de animais, reaparece em suas memórias o lugar ocupado pelas
mulheres. Como que refazendo, no âmbito doméstico, a reinserção de
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espanhóis na industrialização de São Paulo - que ocupando-se de
transformações de dejetos da vida urbana, mesmo necessários, eram
desqualificados -, em suas lembranças, as mulheres experimentavam relações
semelhantes. Mesmo participando de todos os procedimentos de trabalho,
às mulheres estavam reservados os subprodutos que, como segundo escalão
da família, encarregavam-se de preparar e comercializar. As recordações de
Dona Encarnación sinalizam esta divisão entre o dos outros e o das mulheres,
ao utilizar o pronome eu. Eu vendia, eu alugava, valendo ter presente que
estas "sobras", para os "alfinetes das mulheres", eram do conhecimento de
todos, conforme expressão "Para os alfinetes das mulheres, falavam."
Relembrando essa divisão entre o que era dos homens e das mulheres, ainda
descreveu outra reutilização do curtume: "O couro, '0 sebo e os ossos -
quando o osso era assim pequeno que era da canela vendíamos para fábrica
de botão -, era a parte dos homens.Era a parte do negócio. Agora, do curtume,
só para as mulheres eram as crinas."

Suas recordações apontam para uma relação familiar negociada:
trabalho e administração da vida doméstica em troca de formas de circulação
pela cidade para venda de subprodutos que lhes cabiam. Nesta vida de
trabalho, em rígido contexto familiar, amenizado pelas poucas passagens
com o pai - "Porque ainda enquanto meu pai vivia, eu era mais respeitada"
-, lembrou a morte do pai e de como sua família perdeu mais este negócio.

Perderam porque o terreno era no mato. Me veio agora o nome do dono do
terreno. Simonsen era o dono. Então ele fez anunciar no jornal que lá ia ter
uma grande indústria e que ia ter grande emprego também,sabe? Então
começou a vender terrenos e, quando estava cheio de gente - porque o
curtume dá mau cheiro mesmo - então, o pessoal começou a queixar-se.
Então a prefeitura pediu para fechar. E fechou o curtume, fecharam o terreno.
Depois, meu tio faleceu; a minha tia não pagou o imposto (... ) e a minha tia
perdeu. Ficou sem nada.( ... ) À!i vezes parece que é mentira, não é?Mas se
fosse mentira não podia nomear os nomes, não é? Porque o dono do terreno
era esse que falei agora. Simonsen, Roberto Simonsen.

Sua vida foi permeada por tantos percalços, por um acúmulo de
perdas e momentos difíceis, que levam Dona Encarnación a rememorar
procurando apoiar-se em nomes de lugares e pessoas, na perspectiva de
confirmar o que está narrando. Graças à esta característica de suas
reminiscências, subjacente a sua tumultuada vida e luta pela sobrevivência
material e psíquica, as memórias de Dona Encarnación reforçam outro ângulo
das expropriatórias relações do empresariado paulista com os imigrantes.
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Além de consumirem a infância e a mocidade das filhas de imigrantes
marginalizados, uma vez em São Paulo, tornaram-se ~igr~ntes do ca~po
para a cidade, dentro da cidade, ou da cidade para a periferia, em sucessl~~s
deslocamentos. Neste instigado nomadismo, expressão das relações sociais
constituíntes da metropolização de São Paulo, imigrantes desbravaram
matagais, aplainaram e sedimentaram terrenos, consolidaram e prepararam
espaços valorizados por seus trabalhos e investimentos. U~a vez reins~~a~os
e reconstruídas suas redes de negócios, eram expulsos sob diferentes artifícios,
desapropriados em vários níveis e instâncias.

Como suas memórias estão imbricadas e atravessadas pelas
sufocantes relações familiares, que se constituíram nas relações de expansão
e refluxo dos negócios de seus parentes, Dona Encarnación, ao narrar como
vivenciou e burlou as imposições de seus tios, no fazer-se do depósito de
ferro-velho e do currurne, traz densas e pormenorizadas descrições sobre
tais atividades em São Paulo. Coloca, ao nosso alcance, com riqueza de
detalhes, dimensões da face discriminatória, preconceituosa e oportunista
inerente à projeção industrial da cidade de São Paulo e seus arredores. Tais
dimensões, mesmo que presentes em nossas concepções e pesquisas sobre a
construção histórica de São Paulo, ganham densidade e redimensionam-se
nas relações com as vozes e subjetividades dessas imigrantes espanholas.

E a trajetória que a família de Dona Encarnación experimentou
confunde-se com a da própria imigração espanhola para São Paulo, que,
sem amparo oficial do governo espanhol, sem respaldo das autoridades
brasileiras e sem o reconhecimento do empresariado paulista, dedicando-se
a atividades consideradas secundárias por basearem-se no desmanche e
transformação de objetos e restos de animais, foi sendo diluída e relegada ao
esq uecimento.

Valendo-se do recurso a depoimentos orais, Nascimento também
produziu importante estudo sobre a par~icipação. de espanhóis na
comercialização de sucatas (garrafas, sacos vazios), metais (chumbo, cobre)
e ferro-velho, como no ramo de sacarias em São Paulo. Indicando que
"enquanto atividade estigmatizada como marginal à ec~nomia do país, el~ ~,e
furtou às tabelas estatísticas, aos números e às pesquisas governamentais,
apontou as dificuldades que envolvem estudos com atividades desta natureza.
Ainda assim, construíu significativa relação entre espanhóis - silenciados na
historiografia sobre imigração - e mercancia de sucatas, desqualificada por

" bi 1 "29ocupar-se com o jetos sem va ar .
Jacob Penteado, em suas memórias, já perguntara: "Quem nunca
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ouviu falar no 'rei do ferro-velho'?" Afirmava, a seguir, que sempre houve
"um monarca dessa espécie" no Brás. Ainda conforme esse memorialista,
que viveu com sua família no Brás, Moóca e Belenzinho, os espanhóis
participaram de outras atividades autônomas, "tais como saqueiros,
carrinheiros, cigarreiros, funileiros, rernendões, sorveteiros, vendedores de
brinquedos, de frutas, além de compradores e revendedores de garrafas,
chumbo, metal e cobre".30 Tais atividades, exercidas por conta própria, como
ainda no comércio em cafés, hotéis, bares, restaurantes, confeitarias, secos
e molhados;" ou na organização de grupos teatrais que estão nas origens do
cinema produzido em São Paulo, evidenciam que os espanhóis vieram fora
da imigração subvencionada, muitos escaparam dos órgãos de imigração e
da destinação rural, ficando livres para se estabelecerem onde quisessem.
Este perfil, próprio da expressão espanhola ?hay govierno, soy contrai, também
permite pensar como contornos da imigração espanhola foram sendo
perdidos, o que não implica menosprezar os modos de viver, trabalhar, divertir
no âmbito da cultura urbana de São Paulo, nos anos 1920/30.

Nas narrativas dessas imigrantes espanholas escolhidas ao acaso,
conforme indicações de assistentes sociais da Sociedade Beneficiente Rosalia
de Castro, apreendemos que as formas de inserção de espanhóis na cidade
de São Paulo, nos anos 1920/30, ocorreram nos interstícios de transformações
da paulicéia, em situações de retomada de moradias em desagregação e de
reaproveitamento de materiais em desuso, como em situações de expansão
de bairros e periferias, de prestação de serviços e lazer, inscrevendo nas
malhas urbanas indícios de seus costumes, hábitos, gostos, tradições.

Em torno da instituição e participação de imigrantes espanhóis em
ambientes de lazer em São Paulo, além do entusiasmo que Dona Angelita
manifestou ao narrar sua vida no Brás, com idas aos cinemas, junto com
amigas, o sentimento de perda nas recordações de Dona Encarnacíon, por
nunca ter recebido autorização para frequentar cinemas, permite considerar
a atração que tais espaços conquistavam na época. Como novidade de uma
vida urbana em expansão e "assim de gente", com costumes e linguajares
díspares, a polêmica entre permissões ou interdições não se restringiu ao
caso de Dona Encarnación. Dona Inês, recordando sua vida entre "trabalho,
casa', comentou, com pesar, que nem "amizade assim tinha".

o ~eu pai não deixava a gente sair de casa. Nem no cinema! Naquele tempo
o CInema era barato!'! Mas nem na porta ele nos deixava 6car!Ainda mais que
puseram tanto medo para ele, os espanhóis vizinhos puseram medo (... )de
que pegavam as moças, as meninas. Baile, então, nem pensar!
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Essas reminiscências, os estranhamentos de Dona Angelita no
percurso casaltrabalho, as recordações de Dona Maria Marin ao explicar
por que sua mãe não saia de casa em São Paulo - "como era tempo da
imigração, cada mês vinha duas, três imigrações por mês! Muita gente! Muita
gente, não é?" -, associados aos já diversificados habitantes nacionais,
permitem aproximações da multiplicidade de cenários e estranhamentos que
conviviam e agitavam a vida urbana paulistana.

Pelas memórias de nossas depoentes, também aparece a diversidade
de tratamentos com que lidaram e se relacionaram com as efervescências,
medos e potenciais ameaças dos viveres nas cidades de São Paulo. Tanto que
as lembranças de Dona Izidora trazem momentos de desconrração e diversão,
ao transgredir as interdições familiares e narrar, com satisfação, "que fugia
para os bailes !!! No Corinthians, no Hispano-Americano", Ainda narrou o
que denominavam "festiva espanhola".

A minha irmã, o meu cunhado, as outras minhas irmãs também iam, quando
dava a 'festiva espanhola' a gente ia assistir tudo, não é? No teatro Colombo.
No teatro Colombo dava muito teatro, dava muito! Nós (amos. A rua Caetano
Pinto em peso ia lá. Ia porque vinham muitos artistas espanhóis dançar e
cantar aqui.

Em forte convívio com espanhóis, já que "a Caetano Pinto, Carneiro
Leão, Rua Visconde de Parnaíba, Claudino Pinto era tudo espanhol; era
bem pouco italiano e brasileiro que tinha"; em teatro Colombo e cinemas
que, pela denominação, também indicam origens entre grupos espanhóis,
Dona Izidora deixa ver como bairros paulistanos constituíram-se em
territórios espanhóis. Com uma geografia de lazer, por onde transitavam
filmes, espetáculos, bailes, danças espanholas, construíram e ocuparam
ambientes onde sentiam-se à vontade e preservavam costumes, idioma,
hábitos de vida.

Também Dona Maria Marin, que casou com um músico português,
lembrou, ainda com entusiasmo, como participou de festas, dramas e bailes
na Federação Espanhola, que ficava na rua do Gasômetro, e na Associação
Hispano-Arnericana, na Moóca. Em sua narrativa, enfatizando a presença
maciça de espanhóis em associações culturais e recreativas, com a
preocupação de dizer assim era "tudo bem", deixa antever, sob outras brechas
na memória, a rigidez nas relações entre imigrantes de diferentes costumes:
"Tudo, tudo, tudo espanhol. Quase tudo espanhol, ia também mocinho
brasileiro porque era ... tudo bem, tudo legal.( ... ) Era baile, tudo familiar,
tudo bem, não tinha problema não."
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Se, nestes espaços aSSOClatlVOS,nao tinha problema não", sobre a
difícil convivência nas ruas do Brás, Dona Maria Marin traz, em suas
memórias, imagens de muitos atritos. Morar no Brás em 1920, era "Huuu!
Huuu! Huuu! Era espanhol, português, italiano, alemão, assim, assim de
gente (gesticulando para reforçar a aglomeração de diferenças), briga por
todo lugar!!!" Reafirmando o depoimento de Dona Inês, Dona Maria Marin
associou "assim de gente" não só à quantidade, como à diversidade de
nacionalidades e modos de ser. Entretanto, em suas lembranças, registrou
momentos de festa, em que tudo "era uma beleza".

Aqueles carnavais lindos no Brás! Levava cada um sua cadeira na esquina.
Carneiro Leão, rua Caetano Pinto na esquina, pronto! A gente sentava, olha,
serpentina dessa altura (mostrando com a mão aproximadamente 10 cm
acima do chão) pisando! Era uma beleza!Uma beleza mesmo!Cada carro,
cada hurnrn.que coisas lindas! Bonitas mesmo.

Mesmo sem ser possível precisar a época desses car n avars
rememorados por Dona Maria Marin, ficamos com a perspectiva de que a
folia carnavalesca sinaliza, em suas memórias, para um tempo ritmado por
uma certa paulistanidade, em que "mocinho brasileiro" frequentava os bailes
do Hispano: "Olha, toda aquela italianada, aquela espanholada sentava na
porta, com as portas abertas, aquela conversa, aquela risada, aquela coisa de
cada um contar o que passou!" - já em nítida contraposição a outros tempos:
"Hoje? Nós temos a grade de casa assim, até o teto! É, de medo!!!"

Na ciranda dos "encontros/desencontros" dos trabalhadores que
construíram seus territórios no Brás, nas diferentes temporal idades em que
foram atraídos para fazer a metropolização de São Paulo, Dona Maria Marin
já expressa preconceito em relação a "toda aquela baianada que se enfiou lá".

No processo de construção de seus modos de viver e trabalhar em
São Paulo, tanto reocupando lugares desativados e vivendo de materiais
descartados, como inovando e diversificando a prestação de serviços na
irresistível expansão da rede urbana paulistana, nas memórias destas
imigrantes espanholas torna-se audível a instituição de novos espaços de
convivência.F Para além das ruas agitadas, dos bondes lotados, das oficinas
e fábricas, em suas memórias, encontramos locais e tempos para brincadeiras,
passeios, reuniões em associações recreativas e culturais, idas a teatros e
cinemas que marcaram as experiências sociais dessas mulheres, trazendo à
tona como vivenciaram e fizeram parte da constituição das culturas urbanas
da nova metrópole, carregada de tensões e vozes dissonantes.
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I A escassez de registros sobre a participação de espanhóis na imigração para São Paulo é
apontada tanto por trabalhos publicados há mais tempo - DIEGUES ]UNIOR, Manoel.
Imigração, urbanização, industrialização. Rio de Janeiro: MEC, 1963; Antonio NETO e
SANTA HELENA, Bosco. O imigrante espanhol em São Paulo. São Paulo: Departamento
de Imigração e Colonização, 1963; MARTINS, Jose de Souza. A imigração espanhola
para o Brasil e a formação da força-de-trabalho na economia cafeeira: 1880/1930. Revista
de História. São Paulo, n.121, 1989; MARTINEZ, Elda Gonzales. Brasil: café e inmigración.
Los espanõles em San Pablo, 1880/1930. Madrid: CEDEAL, 1999 -; como escudos mais
recentes - AGUIAR, Cláudio. Os espanhóis em São Paulo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1991; GALLEGO, Avelina. Os espanhóis em São Paulo: presença e inoisibilidade. Dissertação
de Mesrrado, PUC/SP. São Paulo: 1993; NASCIMENTO, José Leonardo. Trabalho e
presdgio social: os espanhóis em São Paulo. Anais do I Congresso Brasileiro de História
Econômica. São Paulo: mimeo, 1993; KLEIN, Herbert. A imigração espanhola no Brasil.
São Paulo: Ed. Sumaré/FAPESp, 1994. Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq, no biênio
1997/99, com participação da Profa. Ora. Laura Antunes Maciel (UNESP/ Assis)e Florência
Vaz do Céu Pereira (bolsista AP). As descrições das depoentes, assim como as anotações
de seus gestos e estados emocionais foram realizadas por Laura e Florência, que também
realizou a transcrição das fitas. O compromisso e envolvimento das duas, nesta pesquisa,
foram fundamentais, viabilizando seu encaminhamento.

2 Cf ANTONACCI, M. A. e MACIEL, Laura. Espanhóis em São Paulo: modos de vida
e experiências de associação. Projeto História. São Paulo: EDUC, n. 12, 1995, p. 173-267;
ANTONACCI, M. A. e MACIEL, Laura. Revisitando a imigração: cultura, cotidiano e
experiências de espanhóis em São Paulo (1890/1930). Margem. São Paulo: EDUC, n. 6,
1997, p.61-76; ANTONACCr, M. A. e MACIEL, Laura. Os espanõis em São Paulo:
cultura, cotiãn e experiencias de vida. Estudios Migratórios. Santiago de Compostela:
ConselIo de Cultura Galega, 1997, p.65-111.

3 AMARAl, Aracy. A Hispanidade em São Paulo. São Paulo: Srudio Nobel/EDUSP, 1981.
4 "Chega mesmo a atribuir a expressão 'bandeira', ou 'bandera', 'abanderar', por exemplo, à

presença e atividade dos castelhanos em São Paulo." AMARAL, Aracy. A Hispanidade em
São Paulo. op. cir., p.6

j Saint-Hilaire, Apud AMARAL, Aracy. A Hispanidade em São Paulo. op. cir., p.l5-l6.
6 Até os anos de 1930, conforme estadsticas oficiais, os espanhóis foram numericamente

inferiores apenas em relação aos italianos, sendo que para o período 1905/1914, a imigração
espanhola predominou sobre a italiana (cf Boletim do Departamento Estadual do Trabalho.
São Paulo: Typographia Brasil de Rothschild, 1915). Conforme recenseamento de 1920,
São Paulo teria 577.621 habitantes, sendo 35,5%, ou 205.245 moradores, imigrantes
divididos em 33 nacionalidades, entre os quais 24.902 eram espanhóis (ver Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento Geral do Brasil, 1920. Rio de Janeiro:
Imprensa Oficial, 1962).

7 Trabalhamos com números de 3 periódicos espanhóis localizados no IHGSP: Ia Ibéria
(1895), Ia l--0zde Espana (1902) e Diário Espaiiol (1911-1920), que sucedeu Ia l--0z de
Espana, tendo o mesmo diretor-proprietário, José Eiras Garcia.
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8 Em levantamento inicial, arrolamos 27 periódicos em lingua espanhola no período 1890/
1940 e 40 associações espanholas em São Paulo neste período. Cf. ANTONACCI, M. A.
e MACIEL, Laura. Espanhóis em São Paulo: modos de vida e experiências de associação.
op. cir. , pp. 189/191.

9 Tais como: A Terra Livre, fundado em 1905, por Manuel Moscoso; O Libertdrio; O
Socialista, órgão do Centro Socialista de São Paulo; El Grito del Pueblo, fundado por
Valentirn Diego e Everardo Dias; Na Barricada (1915/1916), El Progresso, editado pelo
Centro Republicano Espanhol.

10 KLEIN, Herbert, A imigração espanhola em SãoPaulo. São Paulo: Ed. Sumaré/FAPESp,

1994.
11 Sobre "a importância da linguagem publicitária na conformação dos processos culturais

na atualidade" ver CRUZ, Heloisa de Faria. A cidade do reclame: propaganda e periodismo
em São Paulo - 1890/1915. Projeto História. São Paulo: EDUC, n.13, 1996. Sobre
sugestões de "algumas pistas para a investigação histórica desse tipo de fonte", ver
SANT'ANNA, Denise Bernuzzi. Propaganda e História: antigos proble mas, novas questões.
Projeto História. São Paulo: EDUC, n.14, 1997.

12 Sobre as intensas e complexas relações imprensa e viver urbano em São Paulo na passagem
dos séculos XlX/XX, ver CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e
vida urbana - 1890/1915. São Paulo: ED UC/F APESP /Imprensa Oficial/Arquivo do Estado,
2000.

13 As análises com os anúncios e propagandas nos periódicos espanhóis localizados, assim
como na seção "Personas Buscadas", fazem parte do Relatório Parcial de Pesquisa enviado
ao CNPq, em fevereiro/1999.

14 Cf. AMADO, J. e FERREIRA, M.(orgs.) Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro:
FGV, 1996; FERREIRA, M. (org.) História Oral e.Multidisciplinaridade. Rio de Janeiro:
Diadorim/FfNlif; 1994 e Entre-vistas: abordagens e usos da história oral. Rio de Janeiro:
Editora da Fundação Getúlio Vargas,1994; Projeto História. São Paulo: EDUC, n. 15
("Ética e História Oral"), 1997; Projeto História. São Paulo: EDUC, n. 17 ("Trabalhos da
Memória"), 1998; Projeto História. São Paulo: EDUC, n. 22 ("História e Oralidade"),
2001, e outros.

15 PORTELLI, A1essandro. "Bombardeio como metáfora e mito da memória", conferência
realizada no Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC/SP, em 25/04/

2002.
16 SAYAD, Abdelmalek, A imigração. São Paulo: EDUSp, 1998 ..
17 HALL, Michael. Italianos em São Paulo (l880-1920). Anais do Museu Paulista. São

Paulo: n. 29, 1979.
18 FAUSTO, Boris. Um balanço da historiografia da imigração para o Estado de São Paulo.

Estudios migratórios latinoamericanos. Buenos Aires: n. 25, 1993, p. 421
19 Cf. BOURDIEU, Pierre. Prefácio a SAYAD, A. A Imigração. op. cit., p. 11.
20 Conforme GALLEGO, Avelina Martinez. Os espanhóis em São Paulo: presença e

invisibilidade. op. cit., p. 65-8. °Estado Espanhol, contrário à emigração para outros
locais que não suas colônias (Cuba, Argentina, Porto Rico), assim como suas autoridades
consulares no Brasil, consideravam os emigrados como "traidores" e "ladrões de sua
Pátria", não se envolvendo com a criação de órgãos de amparo de espanhóis no Brasil.

21 PORTELLI, A1essandro. A filosofia e os fatos. Revista Tempo. Rio de Janeiro: UFF, n. 1,
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1996.
22 As "sociedades teatrais estão nas origens do cinema produzido na cidade de São Paulo,

desenvolvendo-se junto à formação de artistas, diretores e cinegrafistas. Um dos pioneiros
e maior empresário na área de cinema em São Paulo foi o espanhol Francisco Serrador
que, desde 1905, exibia filmes como ambulante e montou a primeira sala fixa de exibição
de fitas, denominada Eldorado. ( ... ) Este cinema, produzido em São Paulo, nasceu no
Brás, feito em boa parte por estrangeiros, artistas de teatro, mas também artesãos, barbeiros,
torneiros e funcionários públicos, de maneira improvisada em fundos de quintais, em
poucas horas, 'marginal por definição". ANTONACCI, M. A. e MACIEL, Laura. Espanhóis
em São Paulo: modos de vida e experiências de associação. op. cit., pp.187/88. As
informações sobre teatro e cinema em São Paulo estão em GALVÃO, Maria Rira, Crônica
do cinema paulistano. São Paulo: Ática, 1975, p.18-54.

23 Sobre o cinema, produzido e consumido nos parârnetros da modernização capitalisra, em
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humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência", ver ANTONACCI,
M. A. Do cinema mudo ao falado: cenas da República de Weimar. História. São Paulo:
UNESP/Assis, n. 10, 1991, p. 43-45.

24 Do horizonte do processo de formação das culturas na cidade de São Paulo na passagem
dos séculos XJXIXX, Heloisa Cruz aponta que "interessa indagar sobre os significados
desses encontros/desencontros entre estrangeiros recém-chegados, negros recém-libertos,
homens do interior promovidos à condição de caipiras, doutores e homens bons com a
lembrança recente de seus senhores." CRUZ. São Paulo em papel e tinta. op. cir. p. 63.

25 Sobre "histórias de construção da subjetividade pessoal através da interpretação da
subjetividade dos demais e da dimensão subjetiva das realidades históricas", ver PORTELLI,
A. A Filosofia e os Fatos. op. cit., p. 69.

26 Sobre a participação de espanhóis em trabalhos no interior do Estado de São Paulo e em
fazendas de café, ver MARTINEZ, Elda Gonzalez. Espafioles en Brasil: características
generales de um fenómeno emigratório. Ciência e cultura. 42 (5/6): 343, mai.-jun. 1990 e
Brasil' cafi e inmigración. Los espaãoles en San Pablo (1880/1930). Madrid: CEDEAL,

1990.
27 No nosso imaginário, a narração de Dona Maria Marin traz à lembrança Moloch, o

monstro projetado por Frirz Lang em Metrôpolis (1926), enquanto talvez para Dona
Maria Marin evocasse os moinhos de Don Quixou de Ia Mancha, provavelmente narrado
por sua mãe que "era muito estudada", filha de mineiro, tendo ficado na escola dos 2 aos
18 anos.

28 Trabalhando e criando a partir de situações de transformação e perda de identidade de
certas áreas na São Paulo contemporânea, a exposição Arte/Cidade, sob curadoria de
Nelson Brissac Peixoro, no SESC/SP, traduz com sensibilidade artística esta contínua
construção/destruiçãolreinserção na voracidade da dinâmica urbana paulistana.

29 NASCIMENTO, José Leonardo. Trabalho e prestígio social: os espanhóis em São Paulo.

mimeo. 1993, p.11-20.
30 PENTEADO, Jacob. Belenzinbo, 1910 ( Retrato de uma época). São Paulo: Martins,

1967, p. 57 e 229.
31 A forte presença de espanhóis neste comércio e na rede hoteleira encontra registros nos

163



anúncios publicirários da imprensa espanhola pesquisada.
32 Sobre a instituição de espaços novos na São Paulo do começo do século XX, ver CRUZ,

Heloisa de Paria. São Paulo em papel e tinta. op. cit., p. 63.
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