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Imigração e Violência Racial: 
italianos e negros no oeste 
paulista, 1888-1914
IMMIGRATION AND RACIAL VIOLENCE: 
ITALIANS AND BLACKS IN WESTERN 
OF SÃO PAULO, 1888-1914*

Resumo Os historiadores e cientistas sociais muitas vezes comparam as trajetórias de
negros e imigrantes no Estado de São Paulo após a abolição, mas raramente estudam
as relações cotidianas entre eles. Este artigo, fundado sobretudo em inquéritos policias
e processos criminais decorrentes de conflitos violentos entre italianos e negros, exa-
mina as tensões entre tais grupos após a abolição, no município de São Carlos, que,
na época, integrava a fronteira cafeeira e atraía grande número de imigrantes. As inte-
rações levando à violência e os depoimentos de testemunhas revelam conflitos sim-
bólicos agudos. Se, por um lado, muitos negros reivindicavam tratamento com dig-
nidade e respeito, recusando-se a adotar atitudes humildes nas interações com italia-
nos, estes, por outro, temiam o nivelamento com os negros e reivindicavam superio-
ridade. Os insultos nessas brigas constituíam lutas de classificação, em que cada lado
tentava associar o outro com características negativas. A preponderância demográfica
dos imigrantes, combinada com certo rancor coletivo contra os negros, favorecia
agressões de grupos de italianos contra indivíduos negros isolados.

Palavras-chave IMIGRAÇÃO – VIOLÊNCIA – RELAÇÕES RACIAIS – ITALIANOS –
INTERIOR PAULISTA.

Abstract Historians and social scientists often compare the trajectories of blacks and
immigrants in the state of São Paulo after abolition, but rarely study everyday relations
between them. The article, based primarily on police investigations and criminal trial
records resulting from violent conflicts between Italians and nonwhites, examines the
tensions between these groups after abolition in the municipality of São Carlos, which
was on the coffee frontier and attracted large numbers of immigrants. The interactions
leading to violence and the depositions of witnesses reveal acute symbolic conflicts.
Many blacks and other nonwhites insisted that they be treated with dignity and respect,
refusing to humble themselves in interactions with Italians, but Italians feared leveling
with blacks and claimed superiority. The insults in these fights constituted classification
struggles, in which each side tried to associate the other with negative characteristics.
The demographic preponderance of immigrants, combined with collective rancor
against blacks, favored group aggression by Italians against isolated black individuals.

Keywords IMMIGRATION – VIOLENCE – RACE RELATIONS – ITALIANS – INLAND
SÃO PAULO.
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INTRODUÇÃO

m outubro de 1891, José Rodrigues de Sampaio, fazen-
deiro de café no município de São Carlos, no oeste pau-
lista, ofereceu um jantar aos seus colonos, na maior parte,
italianos, para festejar o fim da colheita. Depois do jantar,
os colonos pediram permissão para fazer um baile na tu-
lha da fazenda, e Sampaio acedeu. Vários empregados
brasileiros também participavam do jantar e do baile. Ze-
ferino Ferreira Lima, camarada preto, tinha convidado

uma mulher para dançar, quando, segundo sua declaração ao delegado,
um colono calabrês, chamado Antonio Lariago, “instou com elle inter-
rogado, para que este largasse da dama e fosse dançar com elle, dito La-
riaco, ao que elle interrogado respondeu que não fasia isso porque já tinha
tirado uma dama, ao que dito Lariaco puchando de um revolver, disse:
que o interrogado havia de dançar com elle, ao que elle interrogado res-
pondeu que então ninguém mais dançava”.1

Vendo o revólver, os outros fugiram da tulha e chamaram o fazen-
deiro. Sampaio, com Zeferino ao seu lado, gritou para Antonio se aquietar
e começou a abrir a porta. Nesse momento, ouviram-se tiros de dentro da
tulha. Uma das balas passou pela porta e acertou Zeferino, no lado do peito.

Nos documentos da polícia e da justiça que tratam conflitos vio-
lentos entre imigrantes italianos e brasileiros não brancos, encontram-se,
com certa regularidade, situações de sociabilidade e interação amigável
que explodem em violência, como essa citada nos parágrafos acima. Mes-
mo encontros aleatórios podiam ser perigosos. No final de 1906, por
exemplo, durante uma festa na matriz de São Carlos, o mulato Heitor
Rodrigues da Silva e o italiano Gaspar Sabino se esbarraram na porta da
igreja. Heitor segurou Gaspar pelo braço, como que para ajudá-lo a re-
cuperar o equilíbrio, e Gaspar se ofendeu. Iniciou-se uma discussão entre
os dois, que levou ao esfaqueamento de Gaspar por Heitor.2 

A maior parte dessas interações explosivas entre italianos, de um la-
do, e pretos, mestiços ou caboclos, de outro, envolvia lutas sobre quem ti-
nha o direito de mandar e quem devia acatar. Nesses conflitos – ou pelo
menos nos autos a eles referentes –, acham-se expressões explícitas e ver-
bais de racismo somente em alguns casos, mas existe um padrão consis-
tente de comportamentos em que italianos insistiam na precedência, e ne-
gros se recusavam a submeter-se. Quando um brasileiro negro agredia um
italiano, era tipicamente em resposta a uma atitude de superioridade ou au-
toridade que este havia assumido, sem ter uma posição que formalizasse tal
prestígio. Quando um italiano feria ou matava um preto, pardo, mulato ou

1  Fundação Pró-Memória, São Carlos (doravante FPM), Processos Criminais, Caixa 291, s/n, 1891. Na
época, era comum homem dançar com homem. Os autos incluem muitos erros gramaticais e de ortogra-
fia. Isso é especialmente evidente em relação aos sobrenomes italianos, que muitas vezes aparecem de
determinada maneira em uma parte do processo e, de outra, em outro ponto. Havia, também, uma nítida
tendência para o aportuguesamento dos nomes italianos.
2  FPM, Criminais, C. 194, n. 107, 1907.
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caboclo, em geral era depois de este ter afirmado
sua igualdade e dignidade abertamente, insistindo
em trato igual ou até, em alguns casos, tendo a au-
dácia de aconselhar ou mandar em um italiano. 

Nos exemplos referidos, Antonio Lariago
se enfureceu porque um preto ousou recusar seu
pedido de dançar, preferindo a mulher, provavel-
mente uma negra, que ele, Zeferino, escolhera.
O caso de Heitor Rodrigues da Silva mostra que
até atos de cortesia por brasileiros de pele escura
podiam ser interpretados como insultos por ita-
lianos, pois igualavam as duas partes. Pretos,
mestiços e caboclos afirmavam a igualdade e ita-
lianos defendiam sua superioridade. 

Esses conflitos simbólicos traziam, muitas
vezes, conseqüências reais e trágicas aos envolvi-
dos. Além das desgraças individuais, brigas violen-
tas entre italianos e brasileiros negros ou pardos
produziam um ambiente de intimidação, que coibia
a mobilidade, a autonomia e a ousadia de negros.

O antropólogo holandês Anton Blok afir-
ma que o empenho dos cientistas sociais em iden-
tificar as causas da violência física resulta em de-
satenção para com seus significados e seu papel na
vida social.3 Norbert Elias sustenta que precisa-
mos pesquisar as circunstâncias em que as pessoas
conseguem impor suas vontades a outras, medi-
ante intimidação, ameaça de violência.4 Seguindo
a mesma linha desses dois autores, este artigo exa-
mina o papel e o significado da violência e da in-
timidação numa hierarquia racial, focalizando re-
lações entre negros e imigrantes italianos, nas pri-
meiras décadas após a abolição, em São Carlos,
município produtor de café no oeste paulista. 

Sidney Chalhoub, um dos poucos pesquisa-
dores a abordar as relações cotidianas entre negros
e imigrantes no Brasil, usou autos penais para estu-
dar negros e portugueses, no Rio de Janeiro, duran-
te a Primeira República.5 Já este estudo se debruça
sobre casos de violência entre imigrantes e negros
registrados nos inquéritos policiais e processos cri-
minais de outro contexto, predominantemente ru-

ral, em que imigrantes constituíam proporção mui-
to maior da população. Focalizamos as relações de
somente um grupo europeu, os italianos, com os
brasileiros não brancos, no período entre a abolição
e o início da Primeira Guerra Mundial. Os italianos
constituíam, de longe, o maior grupo imigrante no
oeste paulista e foram os primeiros a chegar em
grandes levas. Na época da abolição, já havia um
número significativo de italianos em São Carlos, e
muitos mais chegaram nos anos seguintes. Mais do
que os outros grupos de imigrantes – notadamente
espanhóis e portugueses, no caso de São Carlos,
que chegariam em massa a partir da primeira déca-
da do século XX –, os italianos interagiam com ne-
gros nos primeiros anos após a abolição, o que aca-
bou por estabelecer o tom das relações entre esses
últimos e outros imigrantes europeus.

Aqui usamos o termo negro em seu sentido
atual para designar todos os brasileiros não bran-
cos. É uma maneira conveniente de abranger várias
categorias raciais da época, incluindo “pretos”,
“pardos”, “mulatos”, “morenos” e “caboclos”. Em-
bora existam indícios, nos autos examinados, de
preconceito entre esses diversos grupos não bran-
cos (de pardos contra pretos, por exemplo), fica
evidente que a maior e mais potente divisão racial
da época era entre brancos e todos os outros. 

Outra razão para reunir as várias categorias
não brancas é a falta de certeza de que, nos autos
pesquisados, a distinção entre “preto” e “pardo”
sempre indexava diferenças fenotípicas. Segundo
pesquisa de Hebe Mattos, no século XIX essa dis-
tinção se referia mais a diferenças de estatuto do
que à cor da pele:6 “pardo” designava pessoas nas-
cidas livres, ao passo que “preto” era reservado a
escravos e libertos. Desconfiamos que, nos pri-
meiros anos após a abolição, os velhos usos desses
termos ainda persistiam em muitos casos.

No período focalizado, “negro” era sinôni-
mo mais pejorativo de “preto” e, no contexto de
brigas, virava insulto aviltante.7 Para evitar confu-
são, somente usamos “negro” com esse sentido
nas citações dos documentos primários.

3  BLOK, 2001.
4  ELIAS, 1996.
5  CHALHOUB, 1986. Alguns outros casos de violência entre imi-
grantes e negros são discutidos em FAUSTO, 2001, p. 135-141.

6  MATTOS, 1998.
7  Cf. SCHWARCZ, 1987, p. 195-197, e os exemplos de insultos a seguir.
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NEGROS E IMIGRANTES EM SÃO PAULO 
APÓS A ABOLIÇÃO

Falta diálogo entre a literatura sobre imi-
grantes em São Paulo e aquela sobre negros e re-
lações raciais nas primeiras décadas após a abo-
lição. A maior parte dos escritos sobre imigrantes
menciona o negro apenas como parte do contex-
to histórico: a abolição e a conseqüente saída de
muitos deles das fazendas de café aumentaram a
necessidade de mão-de-obra no Estado de São
Paulo; ao mesmo tempo, o fim da escravidão aju-
dou o Brasil a projetar uma imagem mais moder-
na e atrair emigrantes europeus, anteriormente
receosos de serem escravizados ou de terem de
competir com escravos. Embora, às vezes, reco-
nheça a marginalização do brasileiro pobre, essa
literatura focaliza a experiência e as lutas dos imi-
grantes, especialmente as dificuldades da vida nas
fazendas e os conflitos com os fazendeiros.8 

Alguns estudiosos da condição do negro
comparam-no com o imigrante. A obra clássica
de Florestan Fernandes balizou boa parte do debate
sobre a transição da escravidão ao trabalho livre, em
São Paulo.9 Trabalhos posteriores criticam a afirma-
ção de Fernandes de que a escravidão, além do lega-
do racista, deixou os libertos anômicos, sem laços
familiares e comunitários sólidos, irresponsáveis e
sem disciplina interna, incapazes, por isso, de com-
petir com imigrantes no mercado de trabalho. 

Historiadores demonstram a força da famí-
lia escrava e a capacidade da comunidade escrava
de negociar e resistir.10 Celia Azevedo mostra que
fazendeiros e outras elites paulistas viraram imi-
grantistas sobretudo por medo da rebeldia e da
violência de negros, sugerindo que a preferência
por imigrantes era mais resultado do medo e do
racismo do que das supostas deficiências de liber-
tos como trabalhadores.11 George Reid Andrews
apresenta evidências de que os negros podiam
competir com os imigrantes, mas perderam espa-
ço para estes especialmente porque eram mais exi-

gentes nas suas negociações com fazendeiros e
outros empregadores, em particular no que dizia
respeito ao trabalho de mulheres e crianças.12 

Mesmo os autores que comparam negros e
imigrantes raramente abordam as relações cotidia-
nas entre eles.13 O destino, dos dois lados, não
dependia somente dos preconceitos das elites ou
da competição com desconhecidos, mas também
da interação face a face entre eles, que podia au-
mentar ou limitar oportunidades, ambições, soli-
dariedades, tensões e medos. 

De mais a mais, é preciso matizar a idéia de
que os negros foram totalmente marginalizados
nas regiões cafeeiras dinâmicas do oeste paulista. A
literatura histórica mostra claramente os preconcei-
tos raciais das elites,14 mas não havia nenhuma lei
que barrasse totalmente o acesso de indivíduos ne-
gros às ocupações mais estáveis e rentáveis, como o
colonato ou os ofícios especializados. Por outro la-
do, havia muitos imigrantes nos níveis mais baixos
da estrutura ocupacional, entre os camaradas nas
fazendas ou os jornaleiros urbanos. Os negros es-
peravam ser tratados com dignidade, em parte por-
que cumpriam as mesmas funções que os brancos,
e os imigrantes se sentiam ameaçados pelos negros
– ou, mais precisamente, pela possibilidade de ser
tratados como negros – em grande parte porque,
fora das elites, não havia segregação ocupacional.

Como conseqüência da abolição, da expan-
são das fazendas de café e, sobretudo, da imigra-
ção em massa, a população de São Carlos cresceu
rapidamente e sofreu mudanças radicais na sua
composição. Pretos, pardos e caboclos, enumera-
dos no município pelo censo estadual de 1886,
constituíam 55% da população de 16.104. A me-
tade dos 5.950 pretos e pardos estava escravizada
e outros 21% eram “ingênuos”, filhos de mães es-
cravas. Um número desconhecido de outros eram
libertos. Portanto, a grande maioria dos africanos
e de seus descendentes presentes no município
era escrava ou tinha experiência da vida escrava. 

8 ALVIM, 1986; DEAN, 1976; FAUSTO, 1999; HALL, 1969;
HOLLOWAY, 1980; STOLCKE, 1988; TRENTO, 1989; e VANGE-
LISTA, 1982.
9  FERNANDES, 1978.
10  SLENES, 1999; e REIS & SILVA, 1989.
11  AZEVEDO, 1987.

12  ANDREWS, 1991.
13 Cf. também BEIGUELMAN, 1977; FAUSTO, 2001; KOWA-
RICK, 1994; e SLENES, 1997.
14 Cf. ANDREWS, 1991; AZEVEDO, 1987; MACIEL, 1997; e
XAVIER, 1996.
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Havia, por sua vez, 2.051 estrangeiros bran-
cos no município, em 1886, a metade deles italia-
nos.15 A proporção de brancos na população lo-
cal aumentou dramaticamente após a abolição.
Entre 1888 e 1902, São Carlos foi um dos muni-
cípios que mais atraiu estrangeiros da Hospedaria
dos Imigrantes, na cidade de São Paulo.16 Nas
duas décadas entre 1886 e o censo municipal de
1907, o número de italianos em São Carlos au-
mentou dez vezes e o de outros estrangeiros,
quatro vezes.17 Os 15.247 estrangeiros enumera-
dos em 1907 constituíram aproximadamente
40% da população. Esse percentual subestima a
presença imigrante, porque os filhos de estran-
geiros nascidos no Brasil foram contados como
brasileiros. Em 1907, 67,1% dos chefes de família
eram imigrantes e a metade das famílias no muni-
cípio era chefiada por italianos. Segundo o mes-
mo censo, a população negra vivia dispersa em
todo o município, constituindo 14% da popula-
ção urbana e 12% da rural. Muitos trabalhavam
nas fazendas, onde os imigrantes se concentra-
vam. Segundo dados coletados em 1899, pelo
Clube da Lavoura de São Carlos, quase 8% dos
trabalhadores nas fazendas eram negros, consti-
tuindo o terceiro maior grupo de trabalhadores
rurais, logo depois dos espanhóis.18 

Existe um estereótipo, amplamente difun-
dido na literatura, de que os imigrantes monopo-
lizaram os contratos familiares de colonato, com
uma mistura de remuneração fixa pelo trato anual
de certo número de cafeeiros, remuneração variá-
vel, dependendo da quantidade de café colhida, e
o direito de plantar gêneros alimentícios, ao passo
que os negros só trabalhavam nas fazendas como
camaradas – empregados individuais assalariados.
Mas o censo municipal de 1907 mostra que, em-
bora as famílias italianas e, sobretudo, espanholas,
se concentrassem mais no colonato, 43,5% das
chefiadas por homem preto e 30% das chefiadas
por homem mulato tinham contratos de colona-
to, sendo esta a categoria ocupacional mais co-

mum para os chefes de família desses dois grupos.
Somando pretos e mulatos, as 329 famílias de co-
lonos com chefe negro (e masculino) representa-
vam maior número que as 299 famílias de colonos
espanhóis ou as 230 famílias de colonos portugue-
ses – embora nenhum outro grupo chegasse perto
das 2.161 famílias de colonos italianos. Havia, é
verdade, certa concentração de pretos e mulatos
entre os camaradas, mas também existiam muitos
italianos e portugueses nessa mesma condição.

O censo de 1907 também mostra que ne-
gros e italianos competiam ou se misturavam
numa ampla variedade de outras ocupações ma-
nuais. Era o caso dos carroceiros e cocheiros, e de
várias categorias de artesãos, sobretudo carpintei-
ros e pedreiros. Os autos penais mostram que ne-
gras e italianas concorriam no serviço doméstico e
na prostituição. A noção de que os negros não po-
diam competir com imigrantes no mercado de
trabalho revela-se um estereótipo falso ou, pelo
menos, exagerado. Italianos e negros se encontra-
vam em todos os níveis da estrutura ocupacional
fora da elite de fazendeiros, grandes comerciantes
e profissionais liberais. Em muitos casos, cumpri-
am as mesmas funções; em outros, desenvolviam
atividades com níveis parecidos de renda e respei-
tabilidade. Nessas circunstâncias, um imigrante
facilmente encontraria negros com posições de
classe iguais ou superiores à dele. Alguns negros
tinham posições de autoridade sobre italianos: em
1907, havia pretos e mulatos empregados como
administradores de fazendas ou diretores de colo-
nos, e os negros constituíam 20% dos soldados da
força pública aquartelados em São Carlos.

A competição econômica inter-racial não
era aguda, pois havia relativamente pouco desem-
prego em São Carlos no período focalizado, em
especial na primeira década após a abolição. De
maneira geral, até incidentes violentos originados
de desentendimentos a respeito de assuntos ma-
teriais, como dívidas, qualidade de serviços feitos
ou disputas entre homens por mulheres, intensi-
ficavam-se porque italianos teimavam em mandar
ou tomar a precedência e brasileiros não brancos
se recusavam a acatar. 

15  BASSANEZI, 1999, p. 40 e 54.
16  TRUZZI, 2000, p. 58.
17  FPM, Censo Municipal de 1907.
18  “ESTATÍSTICA agrícola...”, 1940.
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Imigrantes italianos enfrentavam fazendei-
ros e outras elites locais que os viam, sobretudo,
como mão-de-obra barata. As tendências despó-
ticas de muitos fazendeiros e administradores de
fazendas – que se negavam a deixar os colonos se
demitirem no meio dos contratos, impunham re-
gras paternalistas, portavam relhos e usavam a
violência e a intimidação para impor respeito –
lembravam relações escravistas.19 Nas cidades,
trabalhadores imigrantes, especialmente os italia-
nos, sofriam tratamento parecido por parte da
polícia, que os espancava e roubava.20 Ao mesmo
tempo, a ideologia racial predominante afirmava
a superioridade de europeus sobre negros. Tudo
indica que imigrantes – substitutos de escravos,
mas também membros da “raça superior” – per-
cebiam as atitudes contraditórias das elites locais,
observavam como brasileiros brancos tratavam
seus compatriotas pretos e mulatos, e sentiam –
mesmo antes de aprender o discurso racial brasi-
leiro – a importância de manter as distinções de
cor. Negros, por outro lado, não queriam ser su-
bordinados ou rebaixados por causa da cor. Mui-
tos europeus, precisamente porque sua própria
condição estava perto da dos negros, sentiam as
reivindicações de pretos, mestiços e caboclos por
respeito e igualdade no trato como ameaças irri-
tantes à sua identidade e honra. 

Imigrantes e negros lutavam particular-
mente pelo capital simbólico, o capital de respei-
to ou importância social, definido por Bourdieu
como o reconhecimento da legitimidade de
qualquer outro tipo de capital. Ao colocar-se
num plano superior a todos os negros, os imi-
grantes (e brasileiros brancos) tentavam negar-
lhes o direito ao capital simbólico, ou seja, o di-
reito de competir pelo reconhecimento social.21

Nos inquéritos policiais e processos criminais do
período focalizado, encontramos nítida tendên-
cia à violência de brancos contra brasileiros de
pele escura.22 Acreditamos que a maior vitimiza-
ção de negros, nas brigas inter-raciais, deve-se a
dois fatores principais: a preponderância demo-
gráfica dos brancos e a maior familiaridade des-
tes com armas de fogo. Havia duas vezes mais
negros agredidos por brasileiros brancos que o
número destes acometidos por negros e, nos ca-
sos de violência entre italianos e negros, quase
três vezes mais vítimas negras que italianas.

Também achamos exemplos de solidarieda-
de inter-racial nos autos. No baile descrito no iní-
cio deste texto, por exemplo, colonos italianos
agiram rapidamente para isolar Antonio Lariago
e proteger o negro por ele intimidado com revól-
ver. Na ausência de um sistema rígido e fechado
de castas, com o respaldo do Estado, as relações
entre indivíduos às vezes superavam as barreiras
de cor e podiam suscitar afeição, solidariedade ou
amor23 e, por outro lado, atos de violência contra
membros do próprio grupo, em defesa de amigos
ou amantes de outra cor. 
PROVOCAÇÕES SIMBÓLICAS

Uma briga violenta estimula percepções e
interpretações diversas e, muitas vezes, divergen-
tes entre participantes e testemunhas. Não é de
surpreender que acusados e vítimas contassem
histórias interessadas, mas a maneira como cons-
truíam essas narrativas e seu conteúdo étnico e
racial podem nos ajudar a entender a violência
inter-racial. As testemunhas percebiam e inter-
pretavam os conflitos de pontos de vista especí-
ficos, definidos primordialmente por posição
social, identidade étnica ou racial e suas relações
pessoais com os indivíduos envolvidos. Na gran-
de maioria dos crimes pesquisados, ninguém
alegou que o acusado não havia cometido o ato
de violência; o que se contestava na justiça era se
a vítima havia provocado o agressor ou não.

19  MONSMA & MEDEIROS, 2002.
20  MONSMA, TRUZZI & CONCEIÇÃO, 2003, p. 86-88.
21  BOURDIEU (1997, p. 345-346) fala dos grupos estigmatizados
como portadores de “capital simbólico negativo”, mas achamos mais
frutífero caracterizar essa situação como a negação do direito ao capital
simbólico, ou do direito de participar no jogo de reconhecimento.
Aqui seguimos as idéias de Frank Henderson Stewart, que, em livro
sobre a honra, identifica duas dimensões desse fenômeno: uma verti-
cal, estabelecendo ordens de precedência e de deferência, correspon-
dente ao capital simbólico no sentido de Bourdieu; outra horizontal,
consistindo no direito ao respeito, sem o qual a pessoa está excluída da
competição pela honra vertical (STEWART, 1994).

22  FAUSTO (2001, p. 69, 135-136) verificou tendência parecida nos
casos de homicídio do mesmo período, na cidade de São Paulo.
23  Também contribuiu, para a diversidade das relações individuais, as
dificuldades de a “colônia” italiana – altamente móvel e dividida por
região de origem – impor a disciplina racial a seus integrantes.
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Nas histórias variadas sobre quem provocou
quem, é possível identificar noções italianas de
comportamentos ultrajantes de pretos, mestiços
ou caboclos, e noções de negros sobre ofensas
intoleráveis de italianos.

Ao fim de maio de 1895, Anastácio Cosme,
pedreiro preto de 21 anos, construía uma calçada
na cidade de São Carlos quando dois mascates
italianos tentaram passar pelas pedras recém-
assentadas, provocando um conflito que resultou
na morte de um dos mascates. Conforme a de-
claração de Anastácio ao delegado,

Vendo que [os mascates] querião passar pelo lugar
do serviço, disse ao primeiro que agora sabe cha-
mar-se Jorge Muzzi que não passasse por ali porque
as pedras não estavam bem assentadas e podião des-
locar-se causando-lhes assim prejuiso. O italiano
sahio para o meio da rua, virou-se para elle interro-
gado e perguntou-lhe se era Juiz de Direito. Res-
pondeu-lhe o interrogado que não era Juiz de Di-
reito, mas que elle não passasse porque desmancha-
ria o serviço. O italiano disse então que o interro-
gado não era christão e sim negro burro que se o
serviço fosse desmanchado elle que o fizesse de
novo como sua obrigação e que passaria pelo lugar
não tendo medo de cem homens como o interro-
gado. Em seguida ameaçou o interrogado com um
metro que trazia na mão e começou a descer os
bahús que trasia. Quando elle acabou de descarre-
gar-se, o interrogado deu-lhe uma pancada com a
régua de que se servia, o italiano cahio, virou um
pouco e ficou na posição de quem se achava senta-
do e dessa posição não sahio.24

O italiano, golpeado na têmpora, morreu
na hora e seu companheiro fugiu.

Essa tragédia é emblemática das tensões e
pressões contraditórias que negros e italianos po-
bres sentiam ao se enfrentar, nos anos após a
abolição. O mascate italiano, tão pobre que não
podia comprar um jumento, tendo de carregar
suas mercadorias nas costas, era orgulhoso de-
mais para aceitar ordens perfeitamente justificá-
veis de um negro e reivindicou a distinção, ao afir-
mar que negros não podiam ser cristãos (e, por-
tanto, não eram honrados e dignos de respeito) e

que eram burros. O jovem pedreiro, tentando
proteger seu serviço e insistindo em ser tratado
com decência, foi, ao que parece, enfurecido pelos
insultos aviltantes e a negação de sua dignidade
humana. Para os italianos, o embate era puramen-
te simbólico: ao desviar da calçada, só teriam per-
dido o orgulho. Pelo lado do negro, é verdade que
protegia a calçada, mas tudo indica que deu a pan-
cada no italiano não para evitar reassentar algumas
pedras, mas para revidar feridas simbólicas. 

Nesse caso, e em muitos outros, as elites
manifestaram pouca inclinação para a solidarieda-
de racial com italianos pobres que brigaram com
brasileiros negros ou pardos. A versão de Anastá-
cio foi corroborada não somente pelo seu ajudante
e cunhado, outro negro, mas também por dois
brasileiros “respeitáveis”, e presumivelmente bran-
cos, um comerciante e um “lavrador” (provavel-
mente fazendeiro), que observaram o evento da
loja do comerciante. O júri condenou Anastácio,
mas ele foi sentenciado a apenas 11 meses de ca-
deia. Depois de recurso, o segundo júri o absolveu.

Os inquéritos e processos sugerem que, nas
suas interações cotidianas, italianos e negros mui-
tas vezes travavam lutas de classificação.25 Os ne-
gros negavam a significância hierárquica da cor e
insistiam em se classificar da mesma maneira que
os italianos – como trabalhadores, cristãos, ho-
mens ou mulheres, pais ou filhos. Estes, por ou-
tro lado, tendiam a perceber a cor como esquema
matriz de categorização, prevalecendo sobre to-
dos os outros, e a enfatizar suas associações hie-
rárquicas, ligando a pele escura a características
negativas, como estupidez, paganismo, preguiça
ou alcoolismo. Outros princípios de classificação
social, entre eles, classe social, profissão, idade,
escolarização ou cidadania, teriam colocado mui-
tos italianos e negros nas mesmas categorias, ou
até favorecido os últimos. Portanto, italianos, so-
bretudo italianos pobres, afirmavam a importân-
cia fundamental da cor na determinação de quem
era digno de respeito.

Nas interações entre italianos e brasileiros
de pele escura, até pequenos insultos ou atos de

24  FPM, Criminais, C. 286, n. 37, 1895. 25  BOURDIEU, 1987.
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desconsideração, reais ou imaginados, podiam ser
perigosos. Para entender o potencial explosivo
das interações cotidianas, precisamos examinar o
significado simbólico de pequenas afrontas. Hei-
tor Rodrigues da Silva e Gaspar Sabino, no even-
to descrito neste artigo, não brigaram por se es-
barrarem na porta da igreja, mas porque o italiano
se recusou a aceitar a cortesia do mulato, afirman-
do-lhe publicamente a inferioridade. 

Em junho de 1897, dois adolescentes italia-
nos, filhos de colonos e aparentemente primos,
mataram um negro, porque se irritaram com uma
brincadeira tosca deste.26 Cedo pela manhã,
Cuneo e Domenico Albachiara, de 17 e 13 anos
de idade, respectivamente, saíram para caçar ar-
mados de espingardas. No pasto da fazenda, en-
contraram Leopoldino de Campos, preto de mais
ou menos 25 anos, que voltava de uma festa,
bêbado, acompanhado por Manoel Adão Felizar-
do, outro negro mais velho. Conforme depoi-
mento de Manoel, Leopoldino, brindando, deu
um tapa na cabeça de Cuneo, derrubando-lhe o
chapéu e fazendo-lhe cair a vareta da espingarda.
Vendo isso, Manoel:

correu para Leopoldino e o agarrou pedindo-lhe que
não brigasse com os meninos; que os meninos reti-
raram-se alguns passos – ficaram ahi com as espin-
gardas engatilhadas e, entendendo elle depoente que
nada mais havia, a pedido de Leopoldino deixou es-
te; – que Leopoldino então vendo a attitude dos me-
ninos – abrio o peito da camisa e disse: – Vocês que-
rem atirar atirem aqui; – em resposta o menino mai-
or (...) desfechou-lhe um tiro na perna e quando ia
cahindo Leopoldino o menor (...) desfechou-lhe se-
gundo tiro no pescoço que o matou ali mesmo. (...)
os mesmos podiam perfeitamente terem deixado o
logar quando elle depoente segurava Leopoldino e
pedio-lhes que pelo amor de Deus fossem embora
que Leopoldino estava muito bebado.

Em sua defesa, os adolescentes alegaram te-
rem sido dominados pelo medo, descrevendo Le-
opoldino como uma espécie de monstro negro rai-
voso, que lhes espancara sem motivo e depois se
soltara das mãos de seu amigo para continuar a

agressão. A versão de Manoel (corroborada nos
detalhes essenciais por dois outros brasileiros, que
observaram o evento de alguma distância) sugere
outra interpretação: Cuneo se sentira humilhado
pelo negro atrevido que o tinha esbofeteado de
brincadeira, como se fosse uma criança. Quando
os rapazes o ameaçaram com as espingardas, Leo-
poldino não recuou e os desafiou a atirar. Nessa al-
tura, deixar Leopoldino ir embora teria significado
reconhecer a coragem superior de um negro, o que
seria humilhante; logo, os rapazes atiraram nele. 
VIOLÊNCIA GRUPAL CONTRA NEGROS

A preponderância demográfica favorecia a
violência grupal de italianos contra negros, mas a
natureza malévola de alguns desses ataques suge-
re que não resultavam simplesmente de números
superiores, mas também de ódio. Em fevereiro de
1894, quatro ou seis italianos (as versões variam),
que celebravam o carnaval com dança e vinho na
frente de uma venda rural, mataram um preto
porque ele lhes disse que o dono da venda queria
fechar o negócio e não lhes serviria mais vinho.27

Todos os italianos envolvidos nesse episódio vi-
viam em São Carlos, e provavelmente no Brasil,
por um ano ou menos. Nesse período, internali-
zaram racismo o suficiente para se enfurecer con-
tra um negro que lhes dava ordens, mesmo se
apenas transmitia recado de outra pessoa. 

Com o passar do tempo e maior exposição
às ideologias raciais dos brasileiros brancos, os imi-
grantes italianos provavelmente desenvolveram
noções mais explícitas da inferioridade dos negros.
Certos casos de violência da segunda década após
a abolição sugerem um incremento na hostilidade
generalizada de italianos contra negros, indepen-
dentemente do comportamento destes. Com o
crescimento da população imigrante, italianos e
outros europeus resultavam mais bem posiciona-
dos para excluir negros de alguns ambientes.

Em alguns casos de violência contra negros,
espectadores que não tinham nada a ver com o
desentendimento original entraram na briga, por
rancor, ultraje ou simplesmente pelo prazer de

26  FPM, Criminais, C. 256, n. 27, 1897.

27  FPM, Criminais, C. 262, n. 1894 (acusados: Luiz Leme, José Leme,
Fernando Leme, Domingos de Credico, Domingos Paiaroni, Giuseppe
Paiaroni).
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bater num preto. Num domingo de 1904, entre
50 e 80 colonos e camaradas, a maior parte italia-
nos, espancaram dois pretos que provocaram e
ameaçaram o dono de uma venda rural e o admi-
nistrador de uma fazenda, resultando, horas de-
pois, na morte de uma das vítimas.28 

Em agosto de 1909, outro caso de violência
grupal se iniciou, quando Domingos Romualdo,
preto de 42 anos, recusou-se a vender a cesta de
laranjas que carregava a Nicola Galhardi, imigran-
te da Calábria. Depois de uma troca de insultos,
Nicola derrubou Domingos e o esfaqueou várias
vezes nas nádegas e nas pernas. Em seguida, dois
italianos e pelo menos uma italiana saíram de uma
venda para dar socos e pontapés no preto.29 Esses
outros italianos não tinham nenhuma questão
com a vítima – parece que se juntaram à briga so-
mente pelo prazer de chutar e bater num preto
ferido, que dificilmente podia revidar, ou seja,
agrediram Domingos porque ele representava a
raça desprezada.

Uma aglomeração de homens e mulheres
italianos agrediu um negro por entrar em sua co-
lônia, em 1904.30 Seguindo as ordens do patrão
(dono ou administrador de outra propriedade), o
preto Simão Joaquim de Assis fora à fazenda Sal-
to buscar pontas de cana para plantar. Depois de
o administrador mostrar o canavial, Simão lem-
brou que não tinha um instrumento para cortar
as pontas; então, foi à colônia pedir emprestada
uma foice ou uma faca.

Segundo depoimento colhido de testemu-
nha portuguesa durante o inquérito policial,

os colonos então disseram que não queriam negro
alli, que fosse embora e logo em seguida o depo-
ente viu o colono de nome Abelardo de tal, espan-
car Simão, o que também foi feito por Donato,
Rocco di Grisso, que o offendido Antonio Calesi-
mo e algumas mulheres também compunham o
grupo que hostilizava Simão, que bastante ferido
voltou de baixo de pauladas e pedradas, até a casa

onde havia deixado a espingarda e ali pegando-a fez
fogo sobre o grupo.31

Os colonos continuaram perseguindo Si-
mão, que finalmente foi resgatado pelo adminis-
trador.

Logo depois o depoente [o administrador] viu Si-
mão que estava sendo aggredido na colônia por ho-
mens e mulheres, armados de paus e pedras. (...)
Elle depoente vendo que Simão era sacrificado pe-
los colonos, mandou seu empregado de nome João
Ignácio em socorro ao aggredido, e este retirou Si-
mão imediantemente do poder dos aggressores. O
depoente vendo que os colonos ainda perseguiam
Simão dirigiu a colônia encontrando-se com Simão,
conduzindo-o a casa, onde permaneceu até a che-
gada da força.32 

O sucesso de tais tentativas de definir espa-
ços segregados era limitado porque fazendeiros e
outras elites não os apoiavam. Mesmo assim, o
poder de intimidação de aglomerações de italianos
e outros europeus devia ter acautelado os negros.
CONCLUSÃO

Embora os autos penais de São Carlos
forneçam evidências de colaboração, amizade e
intimidade entre italianos e negros, a possibilidade
de violência permeava as relações inter-raciais.
Logo após a abolição, os negros do oeste paulista
ficaram diluídos entre uma multidão de imigran-
tes europeus, sobretudo italianos, o que lhes limi-
tava a capacidade de se defender e facilitava as
agressões por parte daqueles grupos. A violência
física entre italianos e negros se originava em geral
de conflitos simbólicos. A questão central era se
italianos tomariam a precedência sobre brasileiros
negros ou se pessoas de todas as cores seriam tra-
tadas com respeito e dignidade iguais. Esse con-
flito básico entre grupos se expressava nas dispu-
tas cotidianas sobre quem devia acatar quem, e em
insultos que classificavam os integrantes do outro
grupo, associando-os com características negati-
vas. Para cada briga que resultou em inquérito,
deve ter havido várias outras nunca comunicadas
à polícia, porque não geraram ferimentos graves.

28  FPM, Criminais, C. 309, n. 3797/1310, 1904.
29  FPM, Criminais, C. 234, n. 122, 1909 (acusados: Nicola Galhardi,
Francisco Faroni, Nicola Montesante, Paschoalina Schoque). 
30  FPM, Criminais, C. 289, n. 11, 1904 (acusados: Bernardo Bartolo-
meu, Donato Sotomano, Rocco di Grosso, Antonio Calesimo, Simão
Joaquim de Assis).

31  Declaração de Manoel da Silva Ferreira no inquérito.
32  Declaração de João Albano da Silva Barros no inquérito.
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A violência italiana contra negros corres-
pondia a tendências semelhantes manifestadas
por outros brancos. Tudo sugere que os italianos
aprenderam dos brasileiros brancos que pretos,
mulatos e caboclos podiam ser ameaçados, agre-
didos ou mortos para lhes limitar, caso ousassem
contradizer, desacatar ou desrespeitar brancos.
Outros imigrantes, que só chegaram em grandes
levas após a Itália ter proibido a emigração sub-
vencionada ao Brasil em 1902, provavelmente
aprenderam dos italianos a desdenhar os negros.

A afirmação da diferença e o reforço da
fronteira entre brancos e negros viraram estraté-
gias implícitas para a mobilidade social e a defesa
da dignidade coletiva dos imigrantes. Num artigo
clássico sobre o preconceito racial, Harold Blu-
mer argumentou que a hostilidade contra um gru-
po subordinado não se origina somente da dife-
rença nem da desigualdade, mas surge quando o
grupo dominante sente sua posição ameaçada pe-
los subalternos, sobretudo quando estes “não sa-
bem seu lugar” e transgridem privilégios, mono-
pólios ou espaços reservados dos dominantes.33

Em São Carlos, nas primeiras décadas após a
abolição, a maior parte dessas transgressões en-
volvia reivindicações do capital simbólico da hon-
ra, do respeito e da dignidade no trato, em vez de
competição no mercado de trabalho ou invasões
de espaços reservados, mas os imigrantes italianos
as sentiam como reais e ameaçantes. O resultado
mais evidente, nos inquéritos policiais e processos
criminais, era uma sensitividade italiana a qualquer
sugestão feita por negros de que ambos fossem
iguais. A despeito de sua afeição por indivíduos
negros, os italianos percebiam a pele escura como
símbolo da sujeição, da degradação e da desonra.
Precisamente porque sua própria situação estava
perigosamente perto da dos pretos, muitos italia-
nos sentiam suas reivindicações por respeito e
igualdade no trato como ameaças profundamente
irritantes a seu sentido de identidade e honra.

As elites locais, por seu turno, mostravam
pouca simpatia por italianos que agrediam negros.
Uma vez que a abolição afastou a ameaça da re-

belião escrava, as elites não se interessavam muito
em promover a solidariedade branca, pois não
precisavam do apoio de brancos pobres – e menos
ainda de estrangeiros, que nem sequer votavam –
para manter o poder econômico e político. Mes-
mo que menosprezassem os negros, as elites te-
miam a violência, os distúrbios, a sabotagem e as
greves de imigrantes. Em São Carlos, os júris
eram até mais propensos a condenar italianos acu-
sados de agredir ou matar negros que de condenar
estes, quando acusados de atacar italianos.34 O
fato de italianos e outros imigrantes não poderem
contar com a tolerância ou a ajuda de elites locais
para ataques racistas tendia a limitar o conflito in-
ter-racial a tensões cotidianas, disputas de cate-
gorização e violência interpessoal, com irrupções
espontâneas e ocasionais de violência coletiva. 

Uma das conseqüências mais importantes
dessa violência era um ambiente de intimidação
racial. Apesar de muitas interações amigáveis en-
tre indivíduos, as relações cotidianas de italianos
e negros se corrompiam pela ameaça, muitas ve-
zes oculta mas nunca totalmente ausente, da im-
posição de limites raciais pela violência. A intimi-
dação cotidiana devia ter acautelado muitos ne-
gros, reprimindo a confiança, a ousadia e as ten-
tativas de se distinguir. Desconfiamos que o risco
de sofrer a violência branca restringia a liberdade
de deslocamento dos negros e fortalecia seus la-
ços de dependência para com fazendeiros e ou-
tras elites locais, o que, por sua vez, impedia a
ação coletiva em defesa dos interesses do grupo.
Espremidos entre imigrantes e fazendeiros, mui-
tos negros migraram do interior para a cidade de
São Paulo, mas mesmo ali tinham de enfrentar a
intimidação cotidiana da maioria branca.35

33  BLUMER, 1958.

34  De 61 italianos acusados, 22% foram condenados e, de 19 negros,
3 (16%) o foram.
35  Subvenção: esta pesquisa faz parte de um projeto maior, coorde-
nado por Karl Monsma e Oswaldo Truzzi, sobre relações entre grupos
no interior paulista, na época da grande imigração. O projeto já rece-
beu apoio da FAPESP, do CNPq e do Programa Brasil Latino da Funda-
ção Cassamarca. Quando Lania Stefanoni e Virgínia Ferreira
trabalhavam no projeto, recebiam bolsas do PIBIC/CNPq. Atualmente,
Karl Monsma desenvolve projeto de pós-doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, com
bolsa do CNPq.
De 61 italianos acusados, 22% foram condenados e, de 19 negros, 3
(16%) o foram.
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