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RESUMO
O objetivo deste artigo é discutir a constituição da classe trabalhadora de Uberabinha/MG
no período de 1888 a 1915 a partir do exame das experiências de trabalho de ex-escravos
e de imigrantes. Tento inicialmente identificar e examinar os modos de viver desses dois
grupos de trabalhadores indagando sobre suas estratégias de organização e de resistência
para, em seguida, avaliar até que ponto eles formaram uma percepção comum sobre o
mundo em que viviam. Os pontos considerados centrais para essa análise são o trabalho que
cada um desses grupos exercia, a ação do Estado sobre eles e, em alguma medida, a visão
que eles tinham sobre si mesmos.
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ABSTRACT
The objective of this article is to discuss the constitution of the working class of
Uberabinha/MG in the period from 1888 to 1915 starting from the exam of the experiences
of "freed slaves work" and of immigrants. I try initialJy to identify and to examine the
manners of living of those two groups of workers investigating on their organization
strategies and of resistance for, soon afterwards, to evaluate to what extent they formed a
common perception on the world in that they lived. The points considered central for that
analysis they are the work that each one of those groups exercised, the action of the State
on them and, in some measured, the vision that they had on thernselves.
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I

A historiografia sobre a formação da classe trabalhadora no Brasil
tem recebido importantes contribuições, na última década, que recolocam em
discussão a trajetória da formação da classe trabalhadora, suas formas de
expressão política e sua capacidade e intenção de transformar a sociedade. Os
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suportes teóricos deste debate são, mais ou menos, comuns à medida que se
inspiram - uns menos outros mais - na concepção thompsiana do "fazer-se da
classe", embora a utilização desse referencial notadamente tenha encaminhado
para conclusões divergentes sobre as três questões anteriores.

O principal nó a ser desatado por estes trabalhos mais recentes incide
sobre a questão da origem da classe trabalhadora, isto é, até que ponto suas
heranças são tributárias das tradições escravas e das tradições dos trabalhadores
imigrantes. I Muitos historiadores avançaram pesquisas, na década de 1980,
evidenciando as estratégias dos escravos, de luta pela liberdade e de afirmação
como sujeitos sociais autônomos", estendendo, para os escravos, a idéia de classe
trabalhadora. Isso aconteceu, nalguma medida, em oposição à tese de que o
trabalhador escravo no Brasil tivera a capacidade de resistência, de luta e de
consciência política extremamente limitada pela própria condição do cativeiro?
(que era a materialização da natureza do escravo identificado como coisa). Essas
pesquisas mapearam as formas de manifestação dos trabalhadores escravos
chegando a lançar mão da noção de greve, demonstrando a profundidade da
identidade alcançada por eles." Certamente, estes estudos deslocaram no tempo
o entendimento da classe trabalhadora no Brasil e suas formas de organização e
de resistência - mesmo sem ter tido a intenção clara disto - recuando em, pelo
menos, 50 anos (1830), as primeiras experiências de organização política autônoma,
com vistas ao atendimento de interesses dos trabalhadores.

A repercussão dessas pesquisas (rapidamente publicadas), no meio
acadêmico, conseguiu pelo menos relativizar a idéia, até então consolidada na
historiografia brasileira, de que a classe trabalhadora formara-se! marcadamente
pela origem estrangeira, irrompendo na primeira década do século XX6• O
esforço de introduzir os escravos na formação da classe e de suas instituições
(festas, irmandades, religiões etc.) levou tais pesquisas a questionarem o
pressuposto de que a experiência da formação da classe coincidia com a história
dos sindicatos, partidos políticos e as primeiras greves operárias registradas no
Brasil. Talvez tenha sido este o principal ponto de atrito entre estas tendências
historiográficas. De qualquer modo, a questão serviu para alertar que, no mínimo,
a experiência da formação da classe trabalhadora no Brasil não podia ter se
nutrido apenas do trabalhador europeu imigrado (e de suas experiências), nem
podia também referenciar-se somente a partir do advento da indústria no Brasil,
datado da primeira década do século XX. esse ponto, as pesquisas propuseram
recuar no tempo a indagação sobre a experiência da formação da classe, dando
absoluta conseqüência à idéia de que os modos de viver anteriores à introdução
da máquina e do sistema fabril no processo de produção (que tencionavam
uma subordinação real - e não mais formal - do trabalho ao capital) pesavam
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substancialmente na configuração da classe e do seu agir. A inspiração dessa
interpretação provavelmente emanou de E.P. Thompson e retomou - de certo
modo - o questionamento feito sobre a equ~ção energia a vapor + máquina =
classe operária, atribuída a Friedrich Engels.

À luz desse panorama teórico, esboçou-se de fato a crítica sobre o
conceito de classe e suas formas mais convencionais de expressão e organização,
isto é, sindicai s (associações e ligas) e partidos. As pesquisas captaram, nas
práticas dos trabalhad res escravos, uma percepção aguçada da própria realidade
que levava ao entendimento de que seus modos de resistência e de negociação
trilhavam urras estratégias que não a da associação coletiva e organização
ideológica. A exploração do trabalho era a experiência que provocava reações
diversas nos trabalhadores escravos, orientadas por significados diferenciados
de liberdade, situações operadas a partir das referências culturais herdadas por
esses trabalhadores. esse enfoque, a luta política do trabalhador escravo pela
liberdade ocorria, quase sempre, no âmbito individual, amparada em complexas
e intrincadas redes de relacionamentos e negociações entre os escravos, entre
os senhores e entre os escravos e os senhores. Neste ponto, é preciso atentar
para o fato de que, se a classe trabalhadora no Brasil formava-se em meados
do sécul XIX, sua configuração estranhava o que o referencial marxista mais
convencional valorizava: a identificação pela condição comum de explorados e
a ação coletiva rganizada, algo que permanecia de pé mesmo depois de sofrer
determinada relativização havida dentro do próprio marxismo, tal qual fez Eric
Hobsbawm, que preservou ao fim a idéia de que o trabalhador entende-se
como classe quando pode ser caracterizado por um sinal identitário unificador,
por um "ambiente físico no qual vivia, por um estilo de vida e de lazer, por
uma certa consciência de classe cada vez mais expressa numa tendência secular
a afiliar-se a sindicatos e a identificar-se com um partido de classe","

outra direção, pontuaram o debate - mesmo que indiretamente -
trabalhos que fizeram recuar para meados do século XIX a experiência do
trabalhador formalmente livre e suas organizações políticas. Pode-se dizer que
tais estudos recuperaram as Associações Mutualistas e as primeiras Ligas
Operárias, mais como expressões da formação da classe e menos - ou quase
nada - com c rp rações baseadas na defesa e preservação do ofício, como
provavelmente sobreviveram desde tempos pré-capitalistas." De modo mais
específico, parte desses estudos, embora reconhecesse, nas Ligas, Associações
e Sociedades Mutualistas, experiências que permitiam assinalar o surgimento
de um movimento operário e de determinado comportamento dos trabalhadores
como classe, formaram uma visão que adjetivava tais experiências ora como
iniciais e embrionárias," ora como limitadas politicamente por concepções
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reformistas, às vezes, de inclinação colaboracionista ou paternalista," ora como
ineficazes, devido ao ainda forte traço do escravismo que marcava a Idéia de
trabalho." Distantes desses pontos de vista, havia também leituras que
reclamavam para as experiências pré-republicanas um estatuto político cujo
significado indicava que a classe se formava, mesmo sem recorrer
necessariamente a partidos políticos ou organizações sindicais de tipo moderno. Jj

De um modo ou de outro, nessa direção, parece ter predominado a visão de
que os trabalhadores tentavam, apesar da experiência da escravidão, valorizar
o trabalho por meio dessas organizações, independentemente do caráter
imprimido a elas, reformistas, paternalistas, revolucionárias etc.

Os argumentos, em favor dessa releitura, tentam mostrar como,
nessas Associações, esboçava-se uma compreensão da necessidade e a
concordância de forjar uma identidade fundada na experiência positiva do
trabalho que valorizava o saber fazer das profissões e suas remunerações."
Do ponto de vista documental, uma evidência de que isso realmente tenha
acontecido é mais intensamente verificável a partir da Primeira República, o
que não tira o fôlego da idéia de que trabalhadores urbanos, organizados por
diferentes profissões, esboçassem um entendimento de que a defesa de suas
profissões era imposta em larga medida pela pressão econômica exercida
pelo capital e não mais pela reprodução dos ofícios conseguida por longos
períodos de aprendizado. Relativizando a tese, incidem - o que também é
verdadeiro - ponderações sobre conflitos intraclasse (de origem racial ou
profissional) que dificultavam a predominância de uma identidade comum,
sem hierarquias de qualquer espécie."

Este panorama geral montado a partir desses trabalhos indica que a
experiência de formação da classe trabalhadora, no Brasil, teve como base
diversas tradições e práticas, as quais reclamam ao historiador o exame detalhado,
a problematização e a síntese histórico-explicativa. Penso que a realização deste
objetivo deve tomar como referência teórica que a classe faz-se em relação as
suas tradições e práticas, mas também em relação às condições de vida e de
trabalho que são determinadas historicamente e, portanto, não dependem
exclusivamente da vontade e do desejo dos trabalhadores; a correlação de
forças que compõe a luta de classes é resultante desse fazer-se. A construção
desta perspectiva teórica e metodológica tem ficado mais ou menos clara,
conforme indica o debate ocorrido nas décadas de 1960 e 1970 sobre a classe
operária inglesal6 e se, de fato, é possível atribuir-lhe ou identificar o ponto de
ebulição do fazer-se da classe, ou seja, quando é que ela se faz pronta. Aqui
cabe agregar a contribuição - pouco debatida na historiografia brasileira - de
algumas reflexões bastante instigadoras de Gareth Stedman Jones, produto de
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suas pesquisas, na década de 1980, sobre o Cartismo na Inglaterra. 17 A proposta
de que a classe - para além de se fazer a partir daqueles elementos já apontados
por Thompson e Hobsbawm - se refaz, não parece ser uma observação
meramente retórica, mas uma indicação importante de que os trabalhadores,
na sua experiência como classe, desenvolvem linguagens específicas que
expressam, em larga medida, sua compreensão de si mesmos e o que, verificado
pela pesquisa histórica, "desejavam fazer e o que acreditavam estar fazendo"."
Sem pretender transformar estes pontos de vistas num debate polêmico demais,
cuja operosidade da pesquisa fatalmente se torna inerte, apesar dos apelos em
contrário," julgo que as reflexões de G.S. Jones servem como advertência de
que a classe, entendida como categoria conceitual, precisa ser avaliada
constantemente em relação ao plano histórico.

Finalmente, esclareço que este esforço para definir o quadro inicial
das questões corresponde à tentativa de contribuir na discussão sobre a formação
da classe trabalhadora no Brasil que tome por pressuposto tais contribuições
no seu aspecto empírico, mas, sobremaneira, adote como parâmetro teórico o
paradigma de que a classe é formada na sua experiência, em contato com
instituições e outros grupos que opõem ou somam interesses aos seus e,
principalmente, de que a classe se caracteriza essencialmente por buscar e
construir algum tipo de organização política que expresse uma identidade comum,
acima das diferenças raciais ou profissionais, comuns durante a Primeira
República, isto é, em relação ao contexto histórico tomado para a análise.

II

o decênio de 1910, Uberabinha (hoje, Uberlândia/MG) contava
com uma população urbana estimada em 6.000 pessoas e se caracterizava pelo
dinâmico comércio com o Triângulo Mineiro, com o sudoeste de Goiás e com
o Oeste de São Paulo (Campinas). A principal mercadoria exportável era carne
suína (e derivados) e carne bovina, esta última transformada em charque cujo
destino principal era o Oeste de São Paulo. Tal atividade estimulara a criação
do Matadouro Municipal, em 1894, e duas charqueadas à época, além da
importação de relevante quantidade de sal. Em 1907, por exemplo, Uberabinha
foi a segunda maior importadora de sal da região. Além dessa atividade,
Uberabinha vendia para o Triângulo Mineiro e sudoeste de Goiás os mais
variados tipos de artigos, como aviamentos, remédios, tecidos, panelas, selas e
arame. Na base da economia, estava uma classe trabalhadora formada por ex-
escravos, imigrantes e os que podem ser denominados por "nacionais livres".

Embora a formação dessa classe tenha ocorrido em relação a uma
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economia cada vez mais marcada por um capitalismo do tipo comercial, é
preciso considerar que seus principais contornos foram desenhados pelos
diferentes modos de viver dos trabalhadores em Uberabinha. Do ponto de
vista da classe dominante, tratava-se de poder contar com a disponibilidade
de trabalhadores disciplinados para o trabalho livre, predominante no Brasil
a partir de 1888. Esta tarefa mostrou-se complexa, à medida que as tradições
e os modos de viver dos trabalhadores eram distintos entre si e, em grande
parte, opostos às necessidades econômicas da classe dominante (ou, pelo
menos, da fração da classe dominante que ocupou o poder público no período
examinado). É por esse motivo que a discussão sobre a constituição da classe
trabalhadora (considero apenas o setor urbano) no Brasil deve considerar as
experiências dos trabalhadores ex-escravos, livres e imigrantes, bem como a
alteração (onde tenha ocorrido) da estrutura produtiva do país e da concepção
da força de trabalho.

No caso de Uberabinha, proponho desenvolver esta idéia discutindo
algumas experiências dos trabalhadores, nos 20 primeiros anos depois da
abolição, passíveis de investigação. Julgo importante considerá-Ias a partir de
dois elementos: a) diferentes tradições e modos de viver dos trabalhadores;
b) tentativas de controle e de disciplina da classe dominante (por meio do
Estado) sobre a classe em constituição. Sobre a periodização, cabe a seguinte
explicação. O primeiro extremo deste recorte histórico coincide com o final
efetivo da escravidão praticada como regime de trabalho e, portanto,
corresponde a uma data significativa para o mundo do trabalho no Brasil,
dado o fato de que não só a relação jurídica pela qual se definia o trabalho
fora alterada, mas também abria-se, em Uberabinha, uma forte possibilidade
de tornar-se entreposto comercial (possibilidade que começara a concretizar-
se já no final da década de 1890). O segundo extremo da periodização é
menos preciso e foi definido em função do aparecimento de uma certa
consciência de classe de "parte" da classe trabalhadora, que expressara
publicamente, em meados da década de 1910, a necessidade de todos os
trabalhadores se organizarem numa Liga Operária.

III

É possível visualizar a trajetória dos trabalhadores negros ex-escravos,
libertos e descendentes, em Uberabinha. A maioria dos trabalhadores negros
vivia, desde, pelo menos, 1883, num "bairro" chamado Patrimônio. O lugar
ficava afastado do núcleo populacional aproximadamente dois quilômetros.
Dezesseis anos antes da abolição, Uberabinha (então Freguesia de Uberaba/
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MG) contava com 545 escravos e 3.483 livres. Considerando que a
transferência de escravos para outras regiões não foi tão grande como nas
zonas de garimpo e computada a "perda" de escravos em função da lei do
sexagenário (de eficácia duvidosa) e da mortalidade, o número de escravos às
vésperas de 1888 não deve ter variado muito. Após a abolição, os que ficaram
em Uberabinha empregaram-se principalmente nas charqueadas, no
matadouro e em serviços de reforma urbana (em escala crescente), como o
calçamento das ruas da cidade. Eram os serviços "mais duros" à época, o

d "fu - d "20 N teque Luis d armo chamou recentemente e nçoes e preto. es
contexto bairro Patrimônio constituiu-se também em espaço onde os negros
podiam' livremente estabelecer suas próprias sociabilidades, já que,
provavelmente, o "espaço dos brancos", para eles, era vivenciado como
"espaço" para o trabalho. No Patrimônio, os negros organizavam seu espaço
de diversã (festas religiosas e costumeiramente escravas como o congado).
Sebastião Messias de Oliveira, nascido em Goiás, em 1918, que acompanhou
o pai, a mã e os irmãos para Uberabinha, em 1921, dá conta de que lá o
pret só penetrava o "espaço do branco" para executar algum serviço:

() prelO, () preto era vedado, a não ser algum amigo que entrava pra prestar
serviço, né. Eu mesmo como vendedor de pé-de-moleque na rua, tinha um
acesso pra entrar lá quando era moleque. A dona Cobra me pegava e me
I .vava lá dentro e eu vendia pé-de-moleque para as mulheres.

.orno di. se, é possível falar de uma história desses trabalhadores negros.
Acredit 'lU iss se deve à força de uma identidade forjada na experiência
negativa do trabalho cativo que levara os trabalhadores a se recolherem, depois
da abolição, na siratégia de autodefesa. Essa atitude traduzia mais do que a
definição ti . um território. Ela tendia a restituir, para aqueles trabalhadores
negros, nalguma medida, a autonomia do trabalho e o tempo de trabalho,
tornand di I il ex rcício de algum tipo de controle da classe dominante
sobre aquela força d trabalho ainda não convertida ao trabalho "livre". Do
lado da classe d minante, este parece ter-se tornado um problema vital para a
reprodução do capital- depois de 1888, baseado em relações sociais de produção
assalariadas. Esta situação fora denunciada na imprensa de Uberabinha, em
1914, pelo jornal O Progresso, de inspiração republicana, pois era ligado ao Partido
Republicano Municipal. O articulista ressentia-se pela forma pouco criteriosa
com que os escravos tinham sido libertados.

Estas pretas! Fui um fervoroso adepto da liberdade dos pretos; folguei
irnmensamente com a extincção dessa mancha negra que aviltava o meu
amado Brasil; achei e acho ainda boa, justa, santa, a lei de 13 de Maio de
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1888. Entretanto sempre pensei que essa lei devia ter dado aos pretos uma
liberdade com restricções; devia libertando-os, impor-lhes a obrigatoriedade
do trabalho. A falta dessa cláusula foi conveniente e prejudicial: trouxe,
naquele tempo grandes prejuisos à lavoura e, ainda hoje occa sioria
inconvenientes aos trabalhos domésticos, pois é raro encontrar-se um preto,
ou uma preta, que seja assíduo no serviço, ou mesmo que se queira sugeitar a
elle. As sras. Morenas (chamal-as de pretas é uma grave offensa!) então são
intoleráveis! Querem andar muito bem vestidas, melhor ainda do que as
patroas, serem tratadas com muitas attenções, não gostam de serviços
grosseiros ...
Vou contar-lhes um facto para provar o que digo: Uma sra. tem uma lavandeira
que lhe lava a roupa em determinados dias. Num destes a preta nào procurou
a roupa, a sra. mandou chamal-a
- Já vou! Respondeu ella,
Não foi. No dia seguinte a sra. manda de novo chamal-a

- Ora diga a sua mãe, pequena, que não vou, porque chego lá, custam a abrir
a porta e fico me queimar no sol! E demais não gosto de carregar mala de
roupa pela rua! Ella que mande trazer a roupa, que eu lavo.
Ah! Se eu fosse autoridade tiraria as cócegas a essas morenas enthusiasmadas ...
Tições!

embriagadas promovendo desordens". Miguel Rosalino foi preso "por estar
alcoolisado e promovendo desordens na Confeitaria Central, armado de punhal".
As "meretrizes Isabel Maria Conceição, vulgo Rola, e Jovina Maria da Siva"
também foram presas por "si agridirem mutuamente na pensão onde se acham
hospedadas". E "as decahidas Felicidade Maria dos Anjos e Rachei Ferreira por
serem encontradas em lucta corporal na Avenida Affonso Penna". Enfim, entre
as principais ações que mobilizavam o esforço policial "corretivo", estavam a
vadiagem e o ócio, materializados em "bebedeira" ou "farra".

Embora as evidências sejam do final do decênio de 1910, é provável
que este tenha sido o quadro mais geral que orientou o reclame do articulista
de O Progresso, em 1914. O fim da escravidão havia deixado muitos patrões
sem dispositivos para obrigar os ex-escravos ao trabalho, ou mesmo, para
controlar-lhes o tempo de trabalho. O registro feito, nesse ano, batia-se ainda
sobre a questã da formação do trabalhador livre no Brasil pós-escravidão.
Por mais complexa que fosse a manutenção do trabalho cativo na última
metade do século XIX - em que o senhor de escravos não se apoiava
permanentemente no uso da violência e no cativeiro, mas era obrigado
eventualmente a negociar tal exploração -, não há como negar a prática
contra os escravos de um trabalho extremamente degradado, principalmente
no campo. P rtanto parte substancial das dificuldades de viabilização de uma
mão-de-obra di posta "livremente" a dedicar-se ao trabalho empregado pelo
capital consistia na resistência dos trabalhadores a terem que submeter todo
seu tempo ao c ntrole de outro. E aqui estão incluídas também as experiências
dos trabalhad res livres que viviam da posse da terra de outro, como agregados,
ou mesm, m pequenos proprietários. Em que pese inclusive que tal
resistência r i herdeira de tradições camponesas e até mesmo urbanas
anteriores ao final da escravidão, o impacto desta mudança fora maior e mais
sentido após 1888. Parece um tanto óbvio que, quando escreveu o reclame,
era sobre ist que nosso articulista estava pensando.

Contud sabe-se hoje que, historicamente, não se tratou de uma
transição de um tipo específico de trabalho escravo para outro tipo específico
de trabalh livre. As modalidades de exploração do trabalho escravo eram
muitas e variaram com o tempo e de região para região. A própria diferença
entre a vida escrava no campo e na cidade (principalmente nos estados que
formariam sudeste, cuja documentação tem sido mais amplamente
divulgada) já é bem salientada em estudos produzidos a partir da década de
1980. Sabe-se também que a tese mais consagrada sobre essa transição tomou
a realidade de São Paulo como base empírica para sua comprovação, havendo
outros estudos que contestam, com grande acerto, sua generalização para

De modo bem geral, a visão sobre os trabalhadores - não só os
negros - era, na verdade, bem negativa. Os jornais dão conta - desde, pelo
menos, 1907 - de inúmeras situações em que os trabalhadores são sempre
acusados de um comportamento lascivo, displicente, ocioso e pouco
"respeitável", em relação à família uberabinhense. Contra tal realidade, o
Estado era chamado a intervir. A prisão dita "correcional" era comum na
cidade e, sempre que possível, ganhava registro no jornal A Tribuna, por
meio da coluna "Pela Polícia". Estatística policial informava que, em 1920,
foram efetivadas 111 prisões correcionais. Este número não era desprezível,
dado que, naquele ano, o total de prisões atingiu 135 pessoas. Além disso, 10
pessoas tiveram "chamados de attenção". A polícia exercia ainda outro tipo
de controle sobre os trabalhadores, à medida que assumia a função de emitir
atestados de conduta para muitos, viabilizando ou não algum trabalho. No
mesmo ano de 1920, foram confeccionados 60 atestados.

As prisões correcionais abrangiam uma infinidade de comportamentos.
José Caetano, vulgo José Bonito, pardo, 22 anos, foi trancafiado por se passar
por agente de polícia. O português Braz Cazimiro Ferreira, de 55 anos de
idade, foi "corrigido", porque tentara conseguir água através de uma ligação
clandestina, derivada do encanamento do matadouro municipal. O italiano
Felippe havia disparado seu revólver a esmo na avenida João Pinheiro. Marina
Ferreira, Luiza Augusta e Francisca Pereira terminaram na cadeia "por estarem

158 159



todas as experiências de todo o território nacional!' . Estas são apenas algumas
notas que mostram a complexidade das modalidades de trabalho e das possíveis
experiências dos trabalhadores escravos ou livres no Brasil do século XIX,
particularmente antes da abolição. Esta é parte de uma bibliografia que sugere
a pluralidade de situações ocorridas nessa transição, cujo ponto mais alto
pode ser localizado nos anos seguintes a 1888. Com um olho na historiografia
e o outro na documentação, tentarei chegar aos trabalhadores e seus modos
de viver na Uberabinha pós-abolição.

A opinião do articulista de "Estas pretas", se não expressa a defesa
clara da positividade do trabalho, denuncia como negativo o comportamento
dos trabalhadores ex-escravos, ressente-se da forma com que a liberdade fora
definida e, por fim, reivindica atitudes (acredito que do poder público) para
vergar aqueles indóceis trabalhadores. Sua opinião não é isolada. Faz certo eco
retardatário (e por isso muito interessante) do grande dilema da classe dominante
do século XIX, na iminência do fim da escravidão: como "preparar" os escravos
para sua nova condição? E que "nova" condição seria esta?22 Aqui, o mais
relevante talvez resida no fato de que é um eco retardatário e, por isso mesmo,
bastante sintomático de uma questão que, aos olhos da classe dominante, ainda
não havia se acomodado ao leito normal que lhe fora preparado. A escassez de
mão-de-obra, muitas vezes reclamada nos jornais de Uberabinha, salientava
uma preocupação mais detida acerca dos "tições".

Livres, os trabalhadores, eventualmente separados de suas famílias e
amizades, quando da venda de escravos para o Oeste Paulista, provavelmente
seguiram aquela direção." Mais provável, entretanto, é que a maioria ficara
nas imediações. Embora os dados censitários da demografia de Uberabinha,
entre 1888 e 1922, sejam bastante imprecisos quanto ao número de escravos
e de ex-escravos, é possível reconhecer uma forte presença desses trabalhadores
na cidade. Boa parte ficou mesmo em Uberabinha, no entorno do núcleo
urbano. Muitos deles, antes mesmo da abolição, concentravam-se no
"Patrimônio". O primeiro nome do bairro foi Nossa Senhora da Abadia, em
terreno doado por Jacinta Francisca da Silva. Em 1887, foi demarcado de
maneira mais clara. Talvez o nome de "Patrimônio" tenha surgido por essa
ocasião, haja vista que onde os trabalhadores moravam era uma parte do
"Patrimônio", doado em 1883, portanto, "bairro do Patrimônio". Depois da
abolição, devem ter-se agrupado em definitivo, nesse lugar, distante uns dois
quilômetros de onde então se localizava o núcleo urbano, até 1898. O lugar
atravessaria todo o século XX como um bairro ocupado somente por
moradores pretos.

O reclame do articulista do jornal O Progresso, de 1909, quanto à

"libertação" dos escravos e não quanto à sua "diminuição", parece indicar
que os trabalhadores negros possuíam alguma autonomia e cont~ole sobre o
tempo de trabalho. O articulista não se dizia divergente ela "Lei Áurea", mas
reclamava a falta ele algum mecanism que lhes impusesse a obrigatoriedade
elo trabalho, lembrando:

a falta dessa cláusula foi conveniente e prejudicial: trouxe, naquele tempo
grandes prejuisos à lavoura e, ainda hoje occasiona inconvenientes aos trabalhos
domésticos, pois é raro encontrar-se um preto, ou uma preta, que seja assíduo
no serviço, ou mesmo que se queira sugeitar a elle.

A avaliação elo articulista sobre os "grandes preJUlsos à lavoura"
causados pela abolição fazia coro, de um certo modo, ao discurso de setores
ruralistas do Brasil, no primeiro decênio do século XX, revelando quão
desarmados estavam eles para, nas palavras de Sônia Mendonça, "redefinirem
os parâmetros da absorção e generalização do novo - o trabalho livre -, nos
moldes do único projeto de imigração em massa vitorioso: o da grande burguesia
paulista'?" . Bem ao fundo, a questão era que, em alguma medida, o trabalhador
liberto tornara-se um problema para a classe dominante. Ele não queria, por
vontade própria, sujeitar-se às novas regras do trabalho. E, não havendo mais
a prática oficial da coação física, a "obrigatoriedade do trabalho" requeria
o u tr o s invólucros. Neste sentido, o reclame do jornal era também o
reconhecimento da necessidade premente da classe dominante de inventar
estratégias de enquadramento dos trabalhadores adequadas à modalidade de
trabalho contratual. Antes, porém, de continuar o assunto e identificar algumas
elessas estratégias, talvez seja conveniente descobrir onde se empregaram na
cidade os ex-escravos, após 1888.

O indício que tenho da presença de ex-escravos, em Uberabinha, para
além dos escassos números apresentados, é retrospectivo. Trabalhando com
depoimentos de filhos e netos de ex-escravos de Uberabinha, Luiz do Carmo
concluiu que, por volta de 1950 e 1960, consolidaram-se, entre os trabalhadores
negros, ocupações específicas, que o autor intitulou de "funções de preto". Tais
funções constituíram-se basicamente da charqueada, da fabricação de banha
(produção de carne e de derivados de carne suína), do calçamento das ruas, do
beneficiamento de arroz, do curtume e dos transportes de mercadorias e, como
fica claro no reclame de 1914, os trabalhos domésticos. Destacavam-se, como
atividades exercidas predominantemente por trabalhadores negros, a produção
de charque, de banha e o calçamento das ruas, conforme salientou, em
depoimento, o sr. Adão Rodrigues: "não tinha ,um branco sequer, esse era um
serviço de nego ... era uma função de preto". E difícil não imaginar a conexão
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entre a realidade discutida por Luiz do Carmo, nos anos 1950 e 1960, e a situação
dos trabalhadores negros recém-libertados ao longo do período entre 1890 e
1922. Ela sugere um tipo de segregação materializada, por exemplo, na constituição
de um bairro formado exclusivamente por pessoas negras e que se caracterizava
principalmente por uma definição das "funções de preto", referenciada nas difíceis
condições de trabalho, notadas nas experiências como a do sr. Adão. A natureza
conflituosa da segregação não se desdobrava necessariamente em choques abertos,
frontais e violentos entre negros e brancos, embora isto acontecesse sob outras
etiquetas, como a questão da honra, do ciúme e da valentia. Como percebeu Luiz
do Carmo, a segregação em Uberabinha, nas décadas de 1950 e 1960, podia ser
vista também como uma opção dos trabalhadores negros contra contatos
potencialmente violentos e desqualificadores com os brancos. Mantendo-se juntos,
nas tais "funções de preto", Luiz do Carmo sugere que os trabalhadores sentiam-
se, de certo modo, protegidos.

É neste contexto que se pode abordar o "Patrimônio" também como
um espaço onde os pretos podiam, livremente, estabelecer suas próprias
sociabilidades, já que provavelmente o "espaço dos brancos", para eles, era
somente "espaço" para o trabalho. A formação de um bairro só de
trabalhadores negros, reconhecido assim por volta de 1894 (ou, de acordo
com a visão de Sebastião Messias, "mais de 90% eram pretos"), pode ter
sido uma estratégia de sobrevivência, na nova condição de livres,
experimentada em Uberabinha. Contudo não me parece que a constituição
desse bairro ficara isenta dos olhares e das ações da classe dominante. A
própria instalação do Matadouro Municipal, em 1894, praticamente colado
àquele bairro, reclama que se pense noutra possibilidade que não a coincidência.
Famílias de negros de outros municípios eram atraídas pela possibilidade de
trabalho no matadouro. Foi o caso, por exemplo, da família de Sebastião
Messias de Oliveira, que teve sua primeira morada no "fundinho", mas logo
ganhou o caminho do "Patrimônio".

É preciso, pois, pensar a questão da segregação dos trabalhadores
negros, em Uberabinha, menos como conceito e mais como uma parte
importante do processo histórico de definição das relações sociais naquele
momento. Assim, na análise da segregação apontada por Luiz do Carmo
(deslocada aqui para o período de 1888 a 1922), há que se considerar, pelo
menos, duas perspectivas constitutivas desse processo: uma, conforme tentei
discutir, pode ser conhecida como um mecanismo de proteção e defesa,
desenvolvido pelos próprios trabalhadores negros. A outra, determinada pelos
interesses da classe dominante de redefinir o espaço urbano. Portanto tomar
a construção da identidade de grupo ou de classe, a partir das experiências
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sociais, é uma operação analítica que não pode ser realizada plenamente, se
deslocada da dimensão relacional das classes e frações das classes presentes
na realidade e freqüentemente envolvidas e confrontadas nas visões de mundo
e nas práticas de umas e de outras. .

Em 1895, a Câmara Municipal definiu outro lugar onde seriam
edificadas as construções novas. A medida tentava responder à necessidade
de definir as posses de lotes e terrenos e transformá-Ios em propriedades.
Porém, para além disso, as novas construções passaram a ser enquadradas
nas posturas municipais, que previam alinhamentos e padronizações de
fachadas. É este último aspecto que me interessa aqui. Na reunião de 9 de
março de 1900, os vereadores davam conta da evolução do desenho urbano
desde 1895. O vereador Santana (agente executivo na gestão 1901-1903),
em 09/03/1900, requerera

que fossem fiscalizadas todas as propriedades, construções e posses adquiridas
nos terrenos pertencentes a cidade nova limitando-se com a cidade velha
para assim não se aproveitar dos erros dos oficiais da Câmara em prejuízo da
mesma intimando-se a todos para ratificar seus documentos de posse.

O receio maior do vereador alertava contra construções ou posses
indevidamente constituídas no espaço destinado à "nova cidade". Sua
preocupação denunciava também a dificuldade enfrentada, desde 1895, para
definir os limites entre "a cidade velha e a nova". No Código de Posturas de
1903, não há menção às duas cidades. As prescrições para construções novas
ou reparadas eram indistintas quanto ao lugar. O foco tomava, na forma de
vários artigos, pontos como alinhamento, grades, muros, passeios e altura.
Apenas o artigo 34 associava e condicionava a postura municipal ao lugar:
"até meio kilometro contado da egreja mais próxima, todas as casas nas
povoações deverão ser cobertas de telhas de outro material incombustível".
Contudo os limites existiam e tinham contornos sociais. No dia 10 de março
de 1900, foi lido na Câmara um requerimento solicitando terreno para
construção de uma casa. Dona Francisca Maria de Jesus pedia "a concessão
de um terreno para a edificação de uma pequena casa para seu abrigo alegando
pobreza e pedindo esta concessão grátis". Enviado à comissão competente, o
requerimento recebeu parecer favorável. No dia seguinte, posto em discussão
o parecer da comissão, a Câmara decidiu por unanimidade que "se concedesse
gratuitamente o terreno para edificação de uma pequena casa que sirva de
agasalho a peticionária em terrenos da cidade velha para em qualquer tempo
não perturbar alinhamentos da cidade nova". Por outro lado, se os limites
existiam, até que ponto eram completamente claros e, em que medida, eram
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respeitados é questão mais difícil de responder. Sobre os decênios de 1920 e
1930, Castorina Maria de Jesus, negra (que diz ter sido "criada" pelas famílias
Gifoni e Rodrigues da Cunha), sem querer falar sobre o assunto, mas estimulada
pelo entrevistador, confirma que a cidade era vista dividida entre o "fundinho"
- lugar dos ricos - e o "Patrimônio" - lugar dos pobres. Creio que, depois
desta "volta", posso retomar os trabalhadores negros, afirmando que a distância
que os separava do centro da cidade não era apenas geométrica, mas social.

IV

Além da mão-de-obra escrava recém-libertada, existiam trabalhadores
brancos. Eram, na maioria, famílias de agregados que lidavam nas roças de
arroz, milho, algodão e cana. Mas não era uma mão-de-obra suficiente para as
atividades econômicas, em Uberabinha, depois do fim da escravidão. É isso
que fazem notar os jornais que sobreviveram ao tempo. Deste ponto de vista,
parece que a Câmara de Uberabinha acompanhou as experiências de algumas
regiões do estado de São Paulo, financiando a vinda de imigrantes para a lida na
lavoura. Pelo menos em 1894, figurou, no planejamento da Câmara, o esforço
para a imigração de trabalhadores destinados, principalmente, à lavoura (suponho
que eram, na maioria, italianos, devido à formação de uma colônia daquela
nacionalidade, em Uberabinha, no mesmo período).

Na previsão orçamentária para 1895, parágrafo 13° do artigo 1°,
previu-se o gasto de 10:000S000 (dez contos de réis), "com o serviço de
immigração de trabalhadores para a lavoura e serviço doméstico". É difícil
avaliar o peso que tiveram os trabalhadores imigrantes na composição da
classe trabalhadora de Uberabinha a partir de 1888. Os dados referentes ao
recenseamento de 1920 não descrevem as ocupações, embora forneçam
uma informação preciosa do número de estrangeiros no município de
Uberabinha. Da população aproximada de 22.956 pessoas, havia 840
estrangeiros (3,6%). Os italianos eram a maioria entre os estrangeiros. Estavam
no campo como agregados ou como pequenos proprietários, como no caso
da família de Natali Candelore. Descrito, em 1912, como "um bonissimo
velho de setenta e tantos annos, chefe de numerosa familia, todos lavradores
e residentes no município". Com o peso da idade, abandonou o campo e
"veio para a cidade com a mulher e abriu uma vendinha, de que ia tirando os
meios de subsistência". Na cidade, os italianos formaram uma colônia. Eram,
na descrição do memorialista Roberto Capri, "profissionaes, industriaes e
negociantes". Os "profissionaes", quase todos ligados à construção civil
(pedreiros, carpinteiros e pintores) chegaram a criar, em 16 de abril de 1911,
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uma associação de classe chamada de "Liga Operária de Uberabinha". No
início, parece que havia um número razoável de operários interessados na
liga. Numa das reuniões preparatórias à criação da associação, o jornal registrou
a presença de aproximadamente "sessenta e muitas pessoas". Cabe perguntar
sobre os objetivos da liga.

O 1° artigo do Estatuto da Liga, ao tentar uma caracterização dos
filiados, traz de maneira implícita talvez uns dos principais dilemas vividos
pelos trabalhadores, no Brasil desse tempo, fossem italianos ou negros egressos
da escravidão: ''A liga operaria de Uberabinha, fundada em 16 de Abril de
1911, por iniciativa de um grupo de operarios, compõe-se de um numero
illimitado de socios, e d'eUa poderão fazer parte, operario de qualquer classe
sem distinção de côr ou nacionalidade". No 4° item dos artigo 2°,dos 8 que
estabeleciam as funções e os objetivos da liga, a questão da nacionalidade era
retomada, deixando transparecer que era comum alguma rivalidade entre os
trabalhadores brancos, estrangeiros e negros: "Despertar o sentimento de
solidariedade para com os operários de todas classes, e combater divergência
de nacionalidade ou raça".

Há, pelo menos, dois recortes fundamentais que atravessavam a
composição dos trabalhadores de Uberabinha, filiados à Liga dos Operários
que, diga-se de passagem, era formada basicamente por trabalhadores
vinculados à construção civil: nacionalidade e cor. Em decorrência, é possível
pensar em uma certa hierarquização entre os trabalhadores, em relação aos
trabalhos e ofícios. As atividades mais qualificadas pareciam estar ligadas
diretamente à construção civil e eram executadas pelos trabalhadores brancos,
havendo suposta divergência entre os nacionais e os estrangeiros. Alguns dos
últimos sairiam da condição de trabalhadores, como o pintor Cypriano DeI
Fávero, que se tornou, nos cinco anos seguintes a 1909, um empreiteiro
construtor, acumulando alguma fortuna. A maioria, no entanto, morreria
incógnita, não fossem eventualmente as tragédias como a que acometeu o sr.

atali Candelore.
Outros italianos chegaram a Uberabinha p r conta própria, desde a

década de 1880, sem os recurs s públic s municipais que tentaram financiar a
mão-de-obra estrangeira. Alguns poucos trouxeram certo capital e se arriscaram
no comércio de secos e molhados, como Francisco GambardeUa, José Caparelli,
Giacomo Vanni e Ettore Salvatori. Havia os que investiam noutros negócios,
como o padeiro Henrique Petri, na charqueada, de propriedade de Giocondo e
Morelli, na tinturaria, de Ângelo Petri, e na sorveteria, de Othelo Dei Favero.
Havia ainda italianos artesãos ou que dominavam alguma habilidade específica,
como o sapateiro João Buccironi, o fotógrafo Ângelo Naghettini e o marceneiro
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Américo Zardo. Simbolizando o pretendido "sucesso" da trajetória italiana em
Uberabinha, estava Ângelo Zoccoli, exaltado no livro do memorialista Roberto
Capri como "rico proprietário, industrial e agricultor". Percebi ainda a presença
de sírios, espanhóis e portugueses de recente leva, sem poder-lhes traçar o quadro
das ocupações, conforme tentei em relação aos italianos. Mesmo sobre os italianos,
as conclusões são difíces. A liga dos operários, por exemplo, marcada na origem
pela presença de Cypriano Del Fávero, teve, nos quadros da primeira diretoria,
apenas o italiano Ettore Salvatore. Enfim, mesmo depois de evidenciar forte
presença italiana, na cidade e no campo, e de encontrar a maioria deles na condição
de trabalhadores, ainda é difícilidentificar exatamente que legado político trouxeram
consigo de além-mar e, o que é principal, como suas tradições sobreviveram ou
foram alteradas na composição dos mundos do trabalho, em Uberabinha.

Sobre isso, uma nota rápida e provisória adverte que não havia
homogeneidade, nem social e nem política, entre os italianos que vieram para
o Brasil, a partir das décadas de 1870 e 1880. Em observação marginal,
Boris Fausto afirma que os italianos vieram, em maior número, da parte
norte, especialmente da região do Vê neto, onde, desde 1870, a unificação
nacional combinava-se com certa industrialização. Vieram também do sul,
principalmente da Calábria, onde o trabalho com a terra era a regra.25 Meu
bisavô, por exemplo, que chegou nos idos de 1895, era camponês. De qualquer
maneira, se advinham de tradições ligadas à indústria ou à lavoura, certo é
que contavam com alguma experiência de organização de classe na bagagem.
Nesta direção, Hobsbawm nos adverte, em nota marginal, da existência de
uma forte organização do campesinato nas décadas de 1890 e 1900, na
Itália, que dotaria famílias camponesas de alguma experiência de resistência."

Isso nos leva, pelo menos, a dois lugares. Primeiramente, pode-se pensar
esses italianos a partir de fortes tradições camponesas, em que o trabalho era
familiar e realizado no âmbito de pequenos mercados locais, onde os produtos
eram vendidos ou trocados de acordo com demandas específicas. Praticavam
uma agricultura de subsistência em que o excedente era comercializado nas
feiras locais." Cuidavam por si mesmos da produção e da comercialização de
seus produtos. Referenciados nesta tradição, não parece incomum que italianos
de origem camponesa iniciassem, no Brasil, algum tipo de comércio. Enfim, é
possível conceber essa tradição como uma das fontes inspiradoras dos italianos
que se converteram em comerciantes, como também é possível pensar que
estiveram mais para a composição de uma pequena burguesia comercial do
que para uma classe economicamente expropriada dos meios de produção.

Na outra ponta, a tradição - embora mais recente - de organização
sindical, na cidade e no campo, qualificava os italianos para uma vida em que o
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trabalho assalariado, por jornada trabalhada, não fosse algo estranho. Pode-se
pensar os italianos, em Uberabinha, como trabalhadores deserdados e oriundos
de uma classe cujo passado recente fora marcado pela experiência do trabalho
assalariado. Mas não é de todo descartável que o reclame do jornal, contra os
"tições", possa ser estendido aos trabalhadores em geral, como uma avaliação
da necessidade da classe dominante de contar com trabalhadores "dispostos" a
serem explorados, isto é, disciplinados segundo as demandas do capital instalado
na cidade. As evidências mais fortes da questão podem ser encontradas no
código de postura de 1903, onde foram formulados alguns artigos cuja intenção
visava disciplinar e controlar o mercado de trabalho. No título V, por exemplo,
dirigido à questão da "indústria em geral", a preocupação inicial apontava para
a necessidade de identificar e educar a mão-de-obra. No capítulo 1, tentava-se
definir o "serviço doméstico, pastoril e agrícola". No artigo n° 150, o primeiro
desse capítulo, os vereadores procuraram determinar que

todas as pessoas que se destinarem ao serviço doméstico, no município, ou ao
serviço pastoril e agrícola, mediante contrato verbal ou escripto com agregação
dos patrões, são obrigados a matricular-se nesta câmara que para esse fim,
terá um livro próprio e especial.

Chamando para si a responsabilidade do controle dos trabalhadores, a
Câmara municipal estipulava que somente podiam ser contratados aqueles que
portassem tal matrícula. O empregador que contrariasse esta postura seria
multado em 50S (50 réis). Este tipo de preocupação dos vereadores tendia a
classificar os comportamentos dos trabalhadores em lícitos e ilícitos, visando a
torná-los completamente expropriados, e coincidia com a legislação mais geral
da época, inscrita no Código Penal de 1890. Passada apenas uma década desde
a abolição, a grande massa de libertos, em todo o Brasil, ocupava a mente dos
legisladores como um problema a ser resolvido, sob o risco de contaminar o
tecido social, caso a noção positiva de trabalho não conseguisse se impor por
inteiro. Como observou Marcelo Badaró, o Código Penal de 1890 era a expressão
de seu tempo, portanto, ressonância organizada da preocupação da classe
dominante com o estabelecimento de "padrões de comportamento social tidos
como regulares através do trabalho't." De forma geral, o Código de 1890
mirava os comportamentos opostos à noção de trabalho pretendida pela classe
dominante e os denominava como característicos da vadiagem. De forma
específica, porém, em Uberabinha, era a vadiagem negra que mais incomodava
a ordem e mobilizava as penas dos legisladores. Nas palavras de Chalhoub, na
perspectiva da classe dominante, colocava-se como necessidade "evitar que os
libertos comprometessem a ordem, e para isso havia de se reprimir os seus
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vícios. Esses VícIOSseriam vencidos através da educação, educar libertos
significava criar o hábito do trabalho através da repressão, da obrigatoriedade"."
Assim, a opinião do autor uberabinhense de "Estas Pretas!" expressava uma
posição de classe bastante consensual na época. Ao mesmo tempo em que
"folgavam" com a decisão do 13 de maio, pensavam que tal "lei devia ter dado
aos pretos uma liberdade com restricções; devia libertando-os, impor-lhes a
obrigatoriedade do trabalho".

Os Códigos de Posturas Municipais de 1903 e 1913 tinham partes
integralmente destinadas à eliminação de modos de viver dos trabalhadores
autônomos. O esforço legislativo objetivava separar o trabalho do não-trabalho,
entendendo este último como um leque de comportamentos em que os
trabalhadores usavam o tempo livremente. Ao tentar restringir a caça, a criação
de animais domésticos e a livre venda de carnes verdes, por meio dos códigos
de posturas, agia-se para expropriar as estratégias de sobrevivência dos
trabalhadores, forçando-os, de alguma forma, a se venderem como força de
trabalho, nas condições ofertadas pelos fazendeiros, industriais e comerciantes.
Tratava-se de enquadrar os comportamentos dos trabalhadores e, efetivamente,
de desenvolver o máximo controle sobre o tempo do trabalhador. Em função
deste objetivo, outros flancos sofreram o ataque empedernido dos vereadores.

No título Iv, "Polícia e Segurança Pública", o primeiro capítulo, intitulado
"jogos e outros artifícios prejudiciaes", revela a preocupação com o tempo dos
trabalhadores gasto em jogos. No artigo 99, eram considerados ilícitos
categoricamente 10 jogos: "o lasquiner, a estrada de ferro, o trinta e um, o vinte
e um, a roleta, primeira, pacau, búzio, pinta, vermelhinha e outros
reconhecidamente como taes". Os jogos classificados como lícitos eram "jogos
de cálculo e verdadeiramente carteados como: voltare te, Boston, solo, manilha,
xadrez, dominó, gamão, damas". Embora seja difícil identificar exatamente a
natureza de cada um no artigo 97, a distinção entre os lícitos e os ilícitos ficava
por conta da prática ou não de apostas, isto é, de "auferir dos jogadores qualquer
interesse". Quando algum jogo lícito era praticado por dinheiro, como o
"voltarete", é bom lembrar que se tratava de um jogo típico das classes abastadas.

Tomados como "artifícios prejudiciaes" pela Câmara de vereadores,
pode-se inferir que os jogos ilícitos tinham outro significado para os praticantes.

ram encarados pelos trabalhadores como uma forma de extrair o sustento do
dia-a-dia, à medida que concretamente muitos sobreviviam da renda dos jogos.

esta direção, o artigo 101 mostrava-se mais explícito como tentativa de
controlar os trabalhadores que sobrevivessem do jogo ou mesmo que apelassem
para tal prática eventualmente. Sem pudor, o artigo 101 criminalizava qualquer
tipo de rifa ou de loteria populares, isto é, os arranjos populares praticados sem
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o consentimento da lei. Por esse artigo, ficavam proibidas "as chamadas ACÇÕES
E TRE AMIGOS, a venda de animaes, gêneros ou quarquer objecro por
meio de extracção de número de víspora, com ou sem cartão". ão é preciso
repisar mais o assunto para concluir que as iniciativas consistiam em recursos
importantes para a sobrevivência dos trabalhadores.

Todavia os jogos ilícitos não figuravam sozinhos no cadafalso onde a
classe dominante expunha algumas práticas da classe trabalhadora para execução.
A tentativa de caracterizar os comportamentos dos trabalhadores pelas chancelas
da "vadiagem" e da "ociosidade" implicava um combate, às vezes, sem tréguas,
que esbarrava na resistência renitente, enraizada no viver dos trabalhadores.
Os códigos de posturas examinados neste capítulo e no anterior são desenhos
desse combate e descrevem onde se localizavam os alvos. A necessidade, mesmo
ditada pela perspectiva da classe dominante, sinalizava fortemente para a
densidade dos comportamentos dos trabalhadores, alertando sua mínima ou
quase nenhuma permeabilidade. uma palavra, parece que se tratava, por
parte da classe dominante, de reformar as práticas da classe trabalhadora,
inscrevendo no cotidiano outras referências, outros comportamentos, outras
rotinas. É principalmente por isso que, tendo em vista o período aqui estudado,
vejo os modos de viver dos trabalhadores (que podiam passar por rotinas)
como políticos, como práticas de reafirmação da própria existência, demarcando
lugares e entendimentos sobre a cidade. Contra isso, o jornal O Progresso, de 24/
05/1908, solicitava ao delegado de polícia que separasse os "falsos" mendigos
dos prováveis embusteiros, por meio de ação efetiva de "prohibição de
mendicidade a indivíduos validos e sadios que por ahi andam a explorar a
caridade pública, sem outra razão, alem da ociosidade a que se acostumaram".
Ao final do reclame, o jornal explicitava o principal objetivo, revelando que
com tal ação se "obrigue os demais a procurarem occupação".

este sentido, os códigos de posturas municipais eram
substancialmente uma legislação que tomava todos os trabalhadores (negros,
brancos e estrangeiros) como classe. De fato, existiam alguns pontos de toque
entre trabalhadores brancos, ex-escravos e estrangeiros, que, vez ou outra,
serviam de base para o desenvolvimento de solidariedades específicas. A
definição do espaço urbano para os trabalhadores em geral como sendo
espaço de trabalho foi um desses pontos. Falando da constituição de "clubes
de preto" - salões de dança freqüentados só por pretos -, Sebastião Messias
revela que "brancos pobres" também eram assíduos dos bailes lá organizados.
Perguntado sobre quem ia às festas, ele responde que ia

quarquer um. Alguns eram até acostumados a ir dançar, a ir dançar lá. O
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branco entrava. Porque o branco pobre também, coisa e tal, também, ele
também no fundo, no fundo era marginalizado. ( risos ). Branco pobre, sem
curtura e coisa, no fundo ele é muito marginalizado, ele também não tem
acesso às, às grandes coisas também. ( risos ).

Neste contexto, as festas do "Patrimônio", tais como a Congada, a
comemoração dos dias de santo, ou os bailes, olhados na perspectiva da
cidade "dividida", politizam-se como eventos de resistência social.

v

Em síntese, pode-se dizer que, se no plano mais geral da reorganização
do trabalho no Brasil, recaía sobre os trabalhadores negros a preocupação da
classe dominante de torná-los aptos ao trabalho livre, no específico, a
aproximação entre os trabalhadores e a concepção de trabalho livre não fora
definitivamente equacionada pela classe dominante ou, dito de outra forma,
tivera um equacionamento extremamente complexo. uma das pontas desta
questão, é preciso contabilizar que, entre os trabalhadores, figurava um conflito
de nacionalidades, que parece ter contribuído, em alguma medida, para uma
hierarquização dentro da própria classe. Assim, as "funções de preto"
salientadas por Luiz do Carmo são produto, mesmo parcial, do atrito captado
nos Estatutos da Liga Operária, no início do século XX. Noutra ponta, não
era desprezível a própria situação dos trabalhadores no mundo do trabalho
de Uberabinha. Por certo, não contavam com habilidades específicas que
Ihes permitissem executar atividades mais valorizadas no mercado como, por
exemplo, a construção civil. Com efeito, da combinação complexa desses
fatores as atividades mais apropriadas para a maioria dos trabalhadores negros
eram aquelas cuja qualificação fosse, em tese, mínima. Trabalhavam no
matadouro municipal, nas charqueadas, nos curtumes, nos calçamentos das
ruas, nos serviços domésticos dos lares ricos e nas atividades de transporte
de mercadorias. Aceitavam esta condição menos como forma de submissão
e mais como estratégia de se resguardarem num mercado de trabalho livre à
medida que, em permanecendo de algum modo aglutinados, desenvolviam
uma certa proteção coletiva contra possíveis discriminações. Na redefinição
de estatuto jurídico nas relações sociais de produção, os ex-escravos preferiam
permanecer juntos, demonstrando alguma desconfiança face à reorganização
do mercado de trabalho no Brasil. Até a década de 1920, tendiam mais a
produzir uma identidade baseada na experiência comum da escravidão e
soldada por práticas coletivas que fundavam uma sociabilidade sob o signo
da negação do cativeiro (como a Congada, por exemplo) do que alguma
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identidade de classe ancorada na exploração comum do trabalho.
o caso da Liga Operária, embora em seus estatutos estivesse presente

uma noção de "classe" - no singular - que reafirmava a diferença dos ofícios,
separando formalmente os trabalhadores em "classes'.' - no plural - (talvez
distinguindo centralmente o trabalhador braçal desqualificado do :rab~ador
artesanal qualificado, que se organizava nas guildas ou corporaçoes ate sua
proibição pela onstituição de 1824), havia o esforço de congreg~r todos os
trabalhadores na Liga, "sem distinção de cor ou de nacionalidade". E certo que
parcela significativa dos trabalhadores negros que viviam. no bairro do
Patrimônio não se aproximou da Liga. Mas é difícil precisar se Isto se deu por
alguma resistência dos trabalhadores brancos e estrangeiros,. ou s~ devido ~os
próprios n gros que preferiam não se misturar. Além do mais: a Liga Operaria
de 1911 pare e ler tid vida curta. Publicados seus estatutos no Jornal O Progresso~
não h uve mais menção à Liga. A única vez em que o mesmo jornal a Citou fOI
para anunciar sua criação. .

1 qualquer maneira, as "classes" trabalhadoras de Uberabinha
mantiveram se s 'para Ias no âmbito da organização sindical ou proto-sindical,
mesmo qu' 'v mualmente pudessem convergir contra as tentativas de
desrnoru de seus modos de vida por parte da Câmara, pelo menos, até
1914. aqu 'lc ano, houve a tentativa de criação de uma Liga Operária. A
atenção (lU' o jornal O Progresso, de 2/08/1914, deu ao evento destaca-se
pela insisiên ia m lU' a associação tivesse um caráter apenas assistencialista:

() d()I11II1~Opassado teve lugar no salão do Foro, gentilmente cedido para
esse 11m, 11m. reunião da classe operária, para deliberar sobre a fundação,
nCSI,\ ul.idc, de uma associação que, a exemplo das que existe em outras

icl.id 'S m: IS adiantadas, defenda os interesses da classe e promova o seu bem
CS1,\r.SI)(corrcndu os seus associados quando por doença ou falta de trabalho
S '''CI;1111 111dtl ft uldades,

ma das pessoas 'lU lideraram o processo de criação dessa segunda
Liga - o d enusta Jllho lvar 'nga - distribuía, entre os associados, o jornal ~e
inspiração anarquista r "ozdo Trabalhador, órgão de divulgação da Confederaçao
Operária Brasrl ·ira. A partir desse jornal, eram publicizadas entre os
trabalhadores ti' ,sso laço .. e sindicatos, vinculados ao COB, formas de
ação direta c ntra o apnal, c mo a greve geral ou parcial, o boicote, a
sabotagem, a marnf sia ao pública. A COB chegou a reunir na época,
aproximadamente, 50 asse inçõ s de trabalhadores de vá:i~s partes = país,
em campanhas contra. r 'pr ssão policial aos operanos, a Instigar a
solidariedade com as lutas de trabalhadores de outros países e a estimular e
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apoiar greves, o que deixava apreensivos os representantes da classe dominante.
Em avaliação posterior, em 11/08/1914, feita no jornal O Progresso -
declaradamente franca -, achava-se que "as idéias socialistas defendidas pela
Confederação não se adaptam ao nosso meio, onde o operariado goza de
todos os direitos civis e políticos garantidos pela Constituição".

A possibilidade de uma organização sindical com traços de
combatitividade classista certamente deixava ainda mais intranqüilos os
representantes da classe dominante de Uberabinha, que desejavam realmente
que a nova organização dos trabalhadores seguisse o exemplo de associações
mutualistas e tivesse "carater beneficiente e de socorros mútuos". Isso não
significava que as perspectivas mutualista e classista fossem excludentes ou
incompatíveis entre si. A esse respeito, Cláudio Batalha observa que, na
passagem do século XIX para o XX, "algumas das velhas sociedades acabaram
incorporando funções de resistência, do mesmo modo que algumas das novas
sociedades de resistência adotaram práticas assistenciais";" Significa, por outro
lado, que o reforço à perspectiva assistencialista era - para alguns representantes
da classe dominante de Uberabinha - a melhor forma de evitar a constituição
de uma organização ideologicamente hostil aos patrões e à ordem social
estabelecida. Ainda sobre isso, no jornal O Progresso, de 08/11/1914, eles
defendiam, para a nova Liga, a função de "soccorrer os seus associados
quando doentes ou privados de trabalho, cercando-os de conforto e abrigando-
os das necessidades. É esta a utilidade das associações entre as classes operárias,
o mais são utopias". Desse modo, o contexto em que a nova Liga fora
organizada aparece marcado por uma relativa pressão da classe dominante
sobre as utopias operárias que alcançavam Uberabinha pelos mesmos caminhos
por onde circulavam as mercadorias antes de se realizar nos mercados.

Por fim, é preciso reconhecer que, em alguma medida, os
trabalhadores da cidade de Uberabinha se organizavam, em meados do decênio
de 1910. Até que ponto as dificuldades de constituição de uma identidade de
classe foram superadas é questão a que, nos limites dessa pesquisa, não é
possível responder. Até o início da década de 1920, houve o registro da greve
de "chaufeurs". Em 1920, o jornal A Tribuna noticiou, com explícita
condenação, a greve dos "chaufeurs", que paralisaram as atividades devido à
aprovação de uma lei municipal que taxava a categoria. No episódio, o jornal
interessou-se menos pelos motivos da greve do que pela necessidade de realizá-
Ia. Argüiu que "não seria mais consetaneo que o sr. Pedro Turco e Alvim
Saraiva, ao que dizem chefes da tal greve, viessem com uma representação
dos seus collegas aos poderes municipaes, no caso da lei votada pelos senhores
vereadores ser, realmente, um absurdo?".
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Contudo, se é razoável admitir que, no final da década de 1910,
avançavam em Uberabinha formas de organização e de luta como a greve e
a propaganda político-ideológica centrada na idéia da luta de classes, é menos
plausível conceber a superação das distinções entre trabalhadores negros e
imigrantes (mesmo considerando a equação proposta pela pnmelra LIga
Operária). A pesquisa de Luis do Carmo sugere que as "funções de preto"
permaneceram, ao longo das décadas de 1940, 50 e 60, como um modo de
viver e também como evidência de que a classe constituía-se hierarquizada,
questão focalizada e problematizada pelo grupo de São Paulo (Florest:n
Fernandes, Otávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Juarez Rubens Brandao
Lopes dentre outros), a partir de pesquisas (transformadas em bibliogr~fia
que já se tornou clássica) que incidiram sobre a formação da classe operaria
de São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960, e, em especial, sobre a integração
do negro no mercado de trabalho brasileiro. Uma classe com tensões internas.
Este parece ter sido o principal contorno do desenho da classe trabalhadora
de Uberabinha, nos primeiros 20 anos pós-abolição, e um instigante roteiro
para outras pesquIsas.
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