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RESUMO

A presente pesquisa analisa a emergência de um líder petebista no Município
de São João da Boa Vista (SP), durante os anos de 1950. De nome Miguel
Jorge Nicolau, oriundo de uma família de imigrantes árabe-libanesa, iniciou sua
trajetória na vida pública a partir de seu quotidiano em uma fábrica têxtil da
cidade (Fiatece), cujos trabalhadores eram fundamentalmente mulheres.
Apesar da comunidade árabe-libanesa ser vista com certas reservas por parte
daquela população interiorana, a que se acresciam particularidades pouco
convencionais de sua vida pessoal, Miguel Jorge Nicolau tornou-se um homem
público. Elegeu-se para a prefeitura da cidade e tornou-se o representante
regional do PTB na Assembleia Legislativa, na qualidade de Deputado
Estadual. Desde 1953 foi vigiado pela polícia política, como um perigoso
comunista infiltrado no PTB ou um risco à segurança nacional, e, em 1964,
teve seus direitos políticos cassados. A documentação utilizada para esta
pesquisa constituiu-se de entrevistas, notícias de jornais, Anais da Assembleia
Legislativa. Destacamos destes dois últimos acervos, seus artigos e discursos.
Palavras-chave: Liderança Trabalhista, Fiatece, polícia política, São João da
Boa Vista, homem público.
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ABSTRACT

The present research analyses the emerging leadership in the municipal district
of São João da Boa Vista (SP) allied to Brazilian Labor Party (PTB) during the
years of 1950. This person leader is called Miguel Jorge Nicolau descendent
from an Arabic-Lebanese immigrant family and belonging to the rural quotidian
of this town. He initiated his trajectory through the quotidian of the factory
FIATECE, whose workers were especially women in their majority. Despite of
the Arabic-Lebanese community other than seen as a group who had with them
a certain restriction common to those typical inhabitants, and also for the
unusual particularities from his private life, those which were very
unconventional, though all this, Miguel Jorge Nicolau became a public man. He
was elected for the city hall as a mayor and became later a regional
representative in the Legislative House as a deputy for the PTB. Since then, he
was seen with distrust by the political police, as a dangerous communist
infiltrated in PTB or as a risk to the national security, and, based on these
information, the agents of the dictatorship, in 1964, he had his political rights
annulled. The documentation used for this research has the amount of
interviews, newspaper articles, Annals from the Legislative House. We shall
give attention to the last two sources as the outstanding discourses and
speeches in the Chamber of Deputies.
Key-words: Brazilian Labor Party (PTB), FIATECE, political police, São João
da Boa Vista, public man.
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O historiador está tomado pela figura do
“anjo da história” citado sobre a escrita da
história, em que “seu rosto está dirigido
para o passado”.1
“São João é terra quente é terra de gente
valente, tem um homem de bigode que com
ele ninguém pode...”.2
Os frutos da veracidade são o valor moral, a
lealdade, a gratidão, o sentimento do dever,
a confiança em si mesmo, o proceder
corretamente. Essas são as palavras do
árabe puro.
O árabe puro, por instinto, tem o valor
moral, quer dizer: diz as coisas claramente
sem ter medo de nada. Ele não sabe nem
pode dissimular os sentimentos; seu peito
parece de cristal por traz do qual se pode
ler o que diz no coração. O árabe nunca leu
“O livro do Príncipe”, de Maquiavel; se o
leu, nunca pôs em prática sua doutrina. Por
isso não atraiçoa. Até hoje soa em meus
ouvidos a palavra “imnah”, que significa
“defende-te”, palavra mediante a qual o
beduíno, no deserto, chama a atenção do
inimigo, antes de atacá-lo. O árabe puro é
leal.3

1BENJAMIN,

Walter. In: Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política.

Volume I. Editora Brasiliense, 1994, p. 226.
2Poema

de Elza Estevez Nicolau, quando em campanha para Miguel Jorge

Nicolau, então candidato a Deputado Estadual em 1958.
3KURAIEM,

Mussa. O caráter do árabe no deserto. In: Leis do Deserto. São Paulo,

1960, p. 228.
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APRESENTAÇÃO

Meu pai, Miguel Jorge Nicolau, marcou uma época, numa fase
histórica da cidade de São João da Boa Vista. A preocupação em escrever
sobre ele foi anterior ao mestrado, particularmente, a partir de 1996, após o
Curso de Especialização em História, Sociedade e Cultura da PUC-SP, já
em 2010.
Uma explicação por estar atraída pelo tema teve origem no meu
conhecimento sobre o quotidiano da cidade e sobre a região. Durante anos
ouvi falar dele enquanto líder trabalhista, de sua posição na esfera pública e
privada: um cidadão que ascendeu à classe média e que, apesar do
preconceito por sua ascendência árabe-libanesa, percorreu uma trajetória
política a partir do apoio dos trabalhadores da região, sendo eleito prefeito e
deputado estadual. Por ter sido um homem combativo, que trouxe ideias
inovadoras à política, foi perseguido pelo DEOPS, sendo cassado em 1964.
As referências das pessoas na cidade, sobre o período em que
Miguel foi prefeito e líder trabalhista, foram fator importante para que eu
encetasse tal pesquisa, pois cresci ouvindo a frase: “seu pai foi famoso lá
na FIATECE”.
Gostaria de assinalar que o maior desafio desta dissertação, portanto,
foi tratar com equilíbrio as relações entre objetividade e subjetividade
durante a análise deste personagem político, sendo que desde os mais
tenros anos de minha vida ouvi e vivi situações inusitadas na esfera privada
da família deste homem público.
No mestrado, já como integrante da pesquisa sobre a violência
institucional desenvolvida pelo Centro de Estudos de História da América
Latina (CEHAL), temos agora os primeiros resultados desta investigação.
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INTRODUÇÃO
Para todos nós há uma zona de penumbra entre a história e
a memória; entre o passado como um registro geral aberto a
um exame mais ou menos isento e o passado como parte
lembrada ou experiência de nossas vidas. Para os seres
humanos individuais essa zona se estende do ponto onde as
tradições ou memórias familiares começam – digamos da
foto de família mais antiga que o familiar vivo mais velho
pode identificar – ao fim da infância, quando se reconhece
que os destinos público e privado são inseparáveis e se
determinam mutuamente (“Eu o conheci um pouquinho
antes do fim da guerra”; “Kennedy deve ter morrido em
1963, porque foi quando eu ainda estava em Boston”). A
extensão dessa zona pode variar, bem como a obscuridade
e a imprecisão que a caracterizam. Mas sempre há essa
terra de ninguém no tempo. É a parte da história cuja
compreensão é mais árdua para os historiadores, ou para
quem quer que seja. (...). Mas isso não se aplica só aos
indivíduos, mas também às sociedades. O mundo em que
vivemos é ainda, em grande medida, um mundo feito por
homens e mulheres que cresceram no período de que trata
este livro, ou imediatamente antes4.

O objeto desse estudo é analisar uma liderança política trabalhista na
cidade de São João da Boa Vista no período de 1953 a 1959. Em tal época,
as lutas realizadas pelos trabalhadores lhes permitiu conquistar, sob a
bandeira do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), reivindicações trabalhistas,
defendidas por Miguel Jorge Nicolau.
Numa conjuntura em que a cidade se desenvolveu acompanhando a
industrialização, que ocorria em várias partes do país5, principalmente no
4HOBSBAWAN,

Eric. In A Era dos Impérios (1875- 1914). São Paulo: Paz e Terra.

13ª edição revista, 2009, p. 14-16.
5O

processo de industrialização no Brasil foi tradicionalmente analisado a partir

das cidades ou estados considerados mais desenvolvidos, como o eixo Rio de
Janeiro e São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro, particularmente, por ser sede do
governo federal até a primeira metade do século XX. No entanto, a
descentralização dos núcleos de pesquisa e o maior acesso às fontes, têm
possibilitado a historiadores de estados como Recife, Pernambuco, revelar outros
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Estado de São Paulo, onde o processo industrial fazia crescer os centros
urbanos, diversificando a cultura, intensificando as relações sociais,
acarretando o emergir de novos conflitos entre os segmentos sociais, cujos
interesses diversos acirravam os antagonismos.
Acompanhando esse processo, a cidade de São João da Boa Vista
via os imigrantes destinados à zona rural se transformarem em operários
das principais fábricas florescentes. A Fiação e Tecelagem São João
(FIATECE), a maior de um conjunto existente na cidade, era um dos
principais núcleos empregatícios de São João da Boa Vista, produzindo
toneladas de tecidos, vendidos tanto no interior do estado quanto na capital,
cujo crescimento demandava cada vez mais produtos. Seus trabalhadores
eram principalmente mulheres, que se dedicavam a fiar e tecer, tanto em
teares pequenos quanto grandes, exercendo praticamente todas as funções
requeridas para a produção naqueles anos de 1940 a 1950.
É nesse contexto que surge a liderança de Miguel Jorge Nicolau,
junto ao eleitorado feminino desta fábrica, indicando um aspecto da vida
política desta cidade, pouco trabalhado pela historiografia. Ambas as
temáticas são tomadas como um universo exclusivamente masculino, seja
no tratamento das lideranças partidárias, seja na análise de organizações
sindicais ou lutas dos trabalhadores. Mas, em São João, se observa que o
trabalhismo petebista e a política em geral tinham uma configuração sui

generis: a centralidade de um operariado feminino, cujas lutas corporativas
foram vistas por Miguel Jorge Nicolau como possibilidades políticas para si
e para os reivindicadores de direitos, ajudando-os a torná-las públicas.
A presente pesquisa teve por objetivo, portanto, o estudo das
relações políticas em São João da Boa Vista como expressão do quotidiano
da vida de seus habitantes, a partir desse personagem que aglutina as mais

aspectos desse desenvolvimento e das lutas sociais urbanas que aí se
desenvolviam. Neste sentido, ver, por exemplo, ARAÚJO, M. C. Industrialização

brasileira, no século XX. Osasco: Edifel, 2008, p. 52-55.
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variadas contradições. Por uns, é rememorado como uma pessoa capaz de
reunir interesses divergentes dos trabalhadores e os representar em várias
instâncias parlamentares. Por outros, é lembrado como o turco que
enriquecera com o comércio e cuja capacidade de congregar as
contradições sociais, era tanta, que conseguiu alugar o mesmo prédio para
todos os partidos e sindicatos e demais organizações existentes na cidade.
Ainda, na visão de outros, era o ideal de homem das funcionárias da fábrica
FIATECE, que viam nele um empreendedor carismático.
Assim, a partir deste personagem, realizamos um estudo de caso
sobre um político regional, a partir de sua vida privada na dinâmica social de
uma cidade do interior do estado de São Paulo, na década de 1950.
As lideranças políticas que emergiram naquela conjuntura na cidade
podem ser tomadas como referência do quotidiano de uma região
interiorana, na qual as oposições políticas se confrontavam com relações
pessoais, de amizade, de parentesco. Eram vizinhos, os compadres e as
comadres, que se encontravam no único espaço público da cidade, ou seja,
a praça, onde ficava também a Câmara Municipal e o prédio da prefeitura.
O espaço de reuniões dos partidos ficava também, logo ali, “virando a
esquina”, como se diz no interior. Tal proximidade tornava a política uma
expressão quotidiana na vida daquelas pessoas, presente nas conversas
das comadres, no mercado, na missa, e nos serões familiares.
Além disto, constituíam tal dinâmica, as contradições decorrentes do
imbricamento entre o urbano e o rural. São João da Boa Vista era uma das
cidades típicas dessa condição, com uma população de 33.874 habitantes
em 1950, cujo contingente rural era de 58%. 6 A aglomeração urbana era de
15.837 e o Departamento de Estatística do Estado estimava, em 1954, uma
população de 36.006 habitantes, portanto, em franco crescimento. 7

6

I.B.G.E. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Vol. XXX, São Paulo (r-z),

I.B.G.E., p. 172.
7

Ibidem, p.172.
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Mas vale assinalar, igualmente, as outras atividades produtivas nos
anos 50 nessa cidade, um município também rural, onde predominava a
atividade pecuária e agrônoma, com produtos de importação, em cujas
fazendas o trabalhador rural era explorado pelo proprietário.
Predominavam as atividades agrícolas, com a produção de café,
algodão, milho, arroz e batatinha, secundada pela pecuária com o gado
leiteiro8 e uma crescente industrialização, onde se destacavam a produção
de tecidos de algodão. São Paulo e Campinas eram os principais centros
consumidores dos produtos agrícolas de São João da Boa Vista. Havia
1.236 propriedades agropecuárias, 29 com mais de 1.000 hectares, sendo a
área cultivada de 12.815 hectares.9
Ainda segundo o I.B.G.E., as fábricas mais importantes eram a Cia.
Sanjoanense de Eletricidade, a Cia. Leco de Produtos Alimentícios, a
Fiação e Tecelagem São João S.A., o Frigorífico Boa Vista, a Indústria de
Calçados Marilete Ltda., as Indústrias de Harmônicas Torino Ltda., a
Indústria de Harmônicas Sartorello, a Sambra S.A. e a Tecelagem Nossa
Senhora de Fátima.
A prioridade dada à fábrica têxtil FIATECE no presente estudo,
decorreu do fato desta ser rememorada na cidade como a “maior fábrica de
São João”, cujos trabalhadores eram constituídos fundamentalmente por
mulheres, votantes maciçamente em Miguel Jorge Nicolau para os cargos
eletivos aos quais ele se candidatou ao longo da vida. Até a finalização
desta dissertação, tal memória estava presente no bairro em que a fábrica
existiu, sendo reproduzida, inclusive, pelas crianças.

Rememoraram-na

como uma das mais importantes da cidade, pois exportou, vendeu, doou
tecidos; assim como também relembram muitos outros aspectos e,
principalmente aqueles ligados à época em que Miguel Jorge Nicolau foi
prefeito.

8

Em 1955 o município produziu 3 milhões e 200 mil litros de leite.

9

Ibidem, p.172.
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Por esta razão, iniciei a pesquisa documental, já em 2000,
entrevistando as trabalhadoras que na cidade, e especialmente, na fábrica
haviam convivido com ele, na expectativa de que pudessem contar um
pouco mais sobre aquele personagem que eu conhecia apenas na
qualidade de pai. Infelizmente, dessa época, não tenho gravadas as
entrevistas. Mas novas entrevistas garantiram a possibilidade de avançar
em uma perspectiva de reflexão sobre a história, a partir de memórias
dessas pessoas.
A figura política de Miguel Jorge Nicolau começou a se destacar no
início da década de 1950, a considerar as notícias nos jornais da cidade.
Naquela cidade de imigrantes que chegaram para fazer dinheiro e
estabilizar-se com segurança, o representante parlamentar que saiu do
universo interiorano e foi defender os interesses de seus conterrâneos na
grande capital e, algumas vezes, junto ao governo federal, conheceu “gente
importante”, capaz de defender os objetivos da população daquela pequena
região, passando a ocupar páginas dos jornais.

Um destes era de sua

propriedade, portanto, não seria estranho que destacasse sua ousadia na
luta pela democracia, pela liberdade de expressão, apesar de que, isto
ocorreu num momento em que estas palavras eram vistas com
desconfiança e com receio, dada a vigência da Guerra Fria.
Para o desenvolvimento desta pesquisa contamos com fontes de
várias ordens que demandaram análises específicas.

Dentre as fontes

imprescindíveis para viabilizar essa sondagem estão as entrevistas com
pessoas que trabalharam na fábrica, em uma perspectiva de história oral.
Alguns nomes foram levantados através de documentos da
Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem de São João da Boa Vista, outros através de pessoas
conhecidas, principalmente mulheres, que haviam trabalhado na FIATECE.
Uma das entrevistadas narrou o funcionamento desta fábrica na
época. Sabe-se por meio dela, por exemplo, que 80% dos operários eram
mulheres. Esta entrevistada, conforme veremos, nos forneceu inúmeras
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informações sobre o seu envolvimento partidário com o PTB, na época de
Miguel Jorge Nicolau.
Miguel Jorge Nicolau era muito admirado pelas operárias, viam nele
um empreendedor carismático e charmoso e, de fato, as entrevistadas
expressaram certo fascínio por Miguel Jorge Nicolau.
Procuramos conduzir as entrevistas como uma experiência mútua,
nos termos propostos por Alessandro Portelli, segundo o qual, “uma
entrevista é uma troca entre dois sujeitos: literalmente uma visão mútua”.10
Pode-se pensar na mutualidade que a história oral confere ao apreender “o
papel da igualdade e da diferença, também no campo da pesquisa”.11
Portelli destaca as responsabilidades no uso da história oral, no
sentido de observar as pessoas e a importância de cada indivíduo,
cada pessoa é um amálgama de grande número de histórias
em potencial, de possibilidades imaginadas e não
escolhidas. (...) Nossa arte de ouvir baseia-se na
consciência de que praticamente todas as pessoas com
quem conversamos enriquecem nossa experiência.12

A memória é um processo individual. Uma forma de abordar o
“mundo dos trabalhadores” conforme situa Portelli, “tornando-se concreta
apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas”, trazendo à tona
o seu passado, e “o ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser
profundamente pessoais”.13 O autor propõe, assim, verificar o quanto as
falas das pessoas são indícios das suas memórias, conforme a convivência

10PORTELLI,

Alessandro. Sonhos Ucrônicos: memórias e possíveis mundos dos

trabalhadores. Projeto História – Revista do programa de Pós-graduação em
História da PUC-SP; nº10. São Paulo, EDUC, 1993, p. 9.
11Idem,

p. 23.

12PORTELLI,

1993, p. 9.

13PORTELLI,

Alessandro. Forma e Significado na História Oral. A pesquisa como

um experimento em igualdade. Projeto História, nº14. São Paulo, EDUC, 1997, p.
16.
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que tiveram. Para elucidar este preceito, ele nos apresenta um caso
ocorrido em Civitella Val di Chiana, que era:
(...) uma cidadezinha montanhesca nas proximidades de
Arezzo, na Toscana que, no dia 29 de junho de 1944, 58
pessoas (...) foram mortas no povoado de La Cornia, e 39 no
vilarejo de San Pancrazio. Tudo indica que foi uma
retaliação pelo assassinato de três soldados alemães, por
membros da Resistência, em Civitella, em 18 de junho. 14

A

história

oral

desenvolve

ainda

outro

argumento,

o

da

“fecundidade”,15 pois dá atenção aos “dominados”, silenciados e excluídos
da história, à história do quotidiano e da vida privada, uma vez que trata de
uma “história vista de baixo”, ou seja, “atenta às maneiras de ver e sentir”.
Por outro lado, continua Éttienne, é também um convite à pertinência, pois
valida “novos objetos e uma nova documentação, como também estabelece
uma relação original entre o historiador e os sujeitos da história, (...)
diferente daquela que o historiador mantém com uma documentação
inanimada”.16
Podemos acrescentar, ainda, outro argumento, apresentado por
Ecléa Bosi: “a lembrança é a sobrevivência do passado”, assim como
reconstruir o passado, “conduz a uma reflexão sobre a memória em si
mesma, como subjetividade livre e conservação espiritual do passado, sem
que lhe parecesse pertinente fazer intervir quadros condicionantes de teor

14PORTELLI,

Alessandro. O Massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana em 29

de junho de 1944): mito, política e senso comum. In: FERREIRA, Marieta de
Moraes & AMADO, Janaina. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV,
1996, p. 103.
15FRANÇOIS,

Étienne. A Fecundidade da história oral. In: FERREIRA, Marieta de

Moraes & AMADO, Janaina. Usos e abusos da historia oral. Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: FGV, 1996, p. 3-13.
16Ibidem,

p. 9.
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social ou cultural”.17 Bosi reflete sobre “o caráter livre, espontâneo, quase
onírico da memória”, e ainda acrescenta:
Na maior parte das vezes, reconstruir, repensar, com
imagens e ideias de hoje, a experiência do passado (...) por
mais nítida que pareça a lembrança de um fato antigo, ela
não é a mesma imagem (...), porque nós não somos os
mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e,
com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de
valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente,
exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e
propõe a sua diferença em termos de ponto de vista.18

Fica evidenciado, pela proposta da autora, que, ao reconstruir ou
reorganizar as imagens e ideias de hoje, a experiência que passou não é
mais a mesma. Nós mudamos e nossas lembranças também mudaram.
Temos no presente uma forma de ver, diferente do passado, sem ficarmos
contagiados pelos valores do presente. Há uma nova realidade nesse
presente que passou a ser distinto tanto “agora” como em relação ao
passado.
A meu ver, as imagens são díspares e podem ser vistas sob
diferentes óticas; uma visibilidade em que o olhar paira sobre um
determinado ponto, e as interpretações são diversas.
A mesma autora ainda aponta que “o instrumento socializador da
memória é a linguagem”19, “ela reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço
histórico e cultural a imagem lembrada”. E relata também as convenções
verbais produzidas em sociedade, as quais constituem o quadro ao mesmo
tempo mais elementar e mais estável da memória coletiva.20

17BOSI,

Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3ª ed., São Paulo:

Companhia das Letras, 1994, p. 53-54.
18Ibidem,

1994, p. 55.

19Ibidem,

1994, p. 56.

20Além

de BOSI, ver também, HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva.

Tradução de Beatriz Sidou, São Paulo: Centauro, 2006, p. 71.
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Se levarmos em conta, ainda, o que diz o estudioso, Pierre Nora,
sobre os “lugares de memória”, podendo esta ser revivida ou recriada,
colocamos que a memória da cidade se expressa nas informações
extraídas das narrativas de entrevistados.
Não basta entrarmos nesse universo observando somente os lugares
da memória, mas também pensar sobre esta no universo do individual e do
coletivo. Segundo Halbwachs, as memórias individuais “são palavras,
ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de seu
ambiente”.21 Desse modo podemos pensar nas trabalhadoras fabris, ou em
parentes e amigos de Miguel Jorge Nicolau que contribuíram com suas
memórias. Tais pessoas trouxeram para o presente um significado a ser
analisado, no qual, podemos observar, se posicionaram em relação às suas
perspectivas de vida no momento de vivência naquele passado.
Assim considerando, pensemos nas duas expressões das memórias
já mencionadas, tanto a individual quanto a coletiva. Veja como o autor as
coloca:
Haveria, portanto motivos para distinguir duas memórias,
que chamaríamos, por exemplo, uma interior ou interna, a
outra exterior – ou então uma memória pessoal e a outra,
memória social. Diríamos memória autobiográfica e memória
histórica.22

A associação dos fatos históricos à nossa memória ocorre depois de
algum tempo, dependendo da consciência de cada um. E, além disso,
“nossa memória não se apoia na história apreendida, mas na história
vivida”.23 Nesse sentido, ela é vivida pelos entrevistados, desempenhando
uma função social, ou seja, se tomarmos as “falas” das trabalhadoras fabris,
perceberemos a manifestação do “falar” sobre si mesmas, de serem ouvidas
e como se oferecem para o ouvinte:
21HALBWACHS,
22Ibidem,

p. 73.

23Ibidem,

p. 74.

2006, p. 72.
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contar sua vida, [que] ganha uma finalidade, se encontrar
ouvidos atentos, ressonância, (...) agradável sensação de
ser ouvido, (...) um mundo social que possui uma riqueza e
uma diversidade que não conhecemos pode chegar-nos
pela memória dessas [trabalhadoras].24

Os ouvidos atentos fazem parte de uma “audição” para o locutor,
tomado sob o ponto de vista da experiência de ser ouvido, ou seja,
experimentar a agradável sensação de ser ouvido, de reafirmar assim a
“fala” para si mesmo. Para ele, é uma forma de riqueza, porque traz consigo
suas vivências sobre o quotidiano social de sua experiência.
As pessoas são interlocutoras de si mesmas na hora de contar sua
vida e se sentem valorizadas, pois suas riquezas estão sendo narradas, e
nós historiadores/as servimos enquanto ouvintes, atentos à narrativa e aos
detalhes que, às vezes, imperceptíveis permitem compreender relações,
desejos, anseios e expectativas de vida. É algo diverso que se propaga
nesse momento. É a memória das entrevistadas que as trazem para mais
perto.
Assim, no que concerne às entrevistas, a história oral foi uma das
ferramentas para se analisar o operariado fabril feminino e sua contribuição
na formação de um líder como Miguel Jorge Nicolau, naquela cidade.
Podemos acrescentar também a importância do narrar suas vidas,
quando a “fala” recebe um novo olhar sob o prisma de outro teórico.
Tomemos o que diz Walter Benjamin sobre a arte de narrar, em que aponta
dois tipos de narrador: o que vem de fora e narra suas viagens; e o que
ficou e conhece sua terra, seus conterrâneos, cujo passado o habita25.
Essa colocação nos faz pensar sobre as trabalhadoras fabris, os
amigos, os parentes e meus conhecidos; os discursos de Jorge Miguel no

24BOSI,

2007, p. 82.

25BENJAMIN,

Walter. A Narrativa, considerações sobre a ópera de Nicola Leskov.

In: Obras Escolhidas. Vol.1 Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura
e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 189.
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parlamento, os entrevistados em geral. Enfim, é necessário atentarmos para
a teórica Ecléa Bosi que muito valorizou as experiências contidas nas “falas”
de velhos, em seus estudos sobre a memória e o passado.
A partir dos elementos narrativos podemos perceber os argumentos
pertinentes à expressão de cada um: “Que diferente a narração! Não se
consuma, pois sua força está concentrada em limites como a da semente e
se expandirá por tempo indefinido”.26 É essa a permanência para a
comunidade, para a cidade, para o país e para a história que é fundamental.
Assemelha-se ao ato de plantar: em sua semente as palavras se
expandirão de forma incongruente às raízes deitadas na memória.
Tais posições historiográficas ajudam a situar Miguel Jorge Nicolau,
sua relação com a cidade numa reflexão binômia e, podemos dizer que sua
história se confunde com a da cidade. Aventar-me-ei em dizer que Miguel
Jorge Nicolau “simbolizava” a cidade de São João da Boa Vista, dada a
importância de perceber a luta dos trabalhadores e como sua liderança se
sobressaiu.
Recuperamos a liderança de Miguel Jorge Nicolau se formando, se
constituindo, sendo construída a partir da cidade, na qual era visto pelas
pessoas, não apenas ao lado dos trabalhadores encampando lutas,
reinvindicações, na voz das ex-operárias e operários, que trouxeram suas
lutas sociais para a história, mas também por suas relações com lideranças
locais e nacionais. O que o tornou líder foi, principalmente, seu contato
direto com aqueles operários/as.
As

informações

obtidas

com

as

entrevistadas,

atualmente

aposentadas, foram fundamentais para situar esse contexto operário no
período. Essas mulheres me interessaram porque foram operárias da
Fiatece. Há até mesmo um ex-operário que foi entrevistado duas vezes:
uma por ocasião do ano 2001, época em que comecei a colher informações
para escrever um projeto na área de História; outra em 2012.

26BOSI,

2007, p. 87.
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Havia na época um número crescente de operários na capital do
estado e no interior de São Paulo, de que faz parte a cidade de São João da
Boa Vista. A ausência da aplicação correta dos direitos trabalhistas vigentes
através da CLT (1947) desde o período Getulista, assim como a
deterioração salarial.

As condições de vida, em virtude da crescente

inflação, trouxeram consigo a mobilização do operariado. Este centro
interiorano também foi sacudido por tal mobilização, cujos trabalhadores se
engajaram nas alternativas sindicalistas e partidárias constituídas desde o
fim da ditadura Vargas, no final da década de 40.
Muitos desses trabalhadores eram sindicalizados, e outro tanto,
vinculados, ou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ou ao Partido
Comunista Brasileiro (PCB), naqueles idos anos de 1950. Vivenciaram uma
divisão interna decorrente de uma nova diretriz internacional, ou
simplesmente mantiveram-se sindicalistas. “As lutas mais importantes dos
trabalhadores se destacaram no chão das fábricas”.27
Miguel Jorge Nicolau representou os trabalhadores numa conjuntura
histórica de consolidação do PTB e, por isto, o tema é esquadrinhado em
um dos capítulos. Naquela época, os anseios, as lutas e as realizações
deste partido se desenvolveram, até este também ser posto na ilegalidade
pela ditadura de 1964, junto com outros partidos.
Aí Miguel Jorge Nicolau teve seus direitos políticos cassados,
podendo retomar só mais tarde, porém sem tempo hábil para realizar
alguma coisa. Quando o PTB ressurgiu nos anos 80, Miguel Jorge Nicolau
retomou sua trajetória política junto com Ivete Vargas, mas dois dias após
tal encontro, um ataque cardíaco acometeu sua vida, impedindo-o de levar
adiante suas lutas e perspectivas junto ao povo. Novos partidos foram
criados, e mesmo o PTB, posteriormente tornou-se diferente do que fora
nos anos 50.

27NEGRO,

Antônio Luigi; SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores, sindicatos

e política (1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 61.
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Entre os anos de 1953-1954, constituiu-se uma intensa atividade
trabalhista que via no PTB, em grande medida, a expressão da
convergência de suas diversificadas demandas.

Por um lado, os

trabalhadores urbanos e, por outro, os rurais. Em que pesem suas
diferenças, tinham em comum as reivindicações por saúde, alimentação,
moradia, educação e melhores condições de trabalho.
Tais demandas davam ao movimento dos trabalhadores daquela
cidade características singulares. No caso das fábricas têxteis, ambiente
majoritariamente feminino, contavam com a presença marcante de
trabalhadores rurais com quem negociavam nos sindicatos que, embora
organizados por operários, abriam espaços para representantes oriundos do
campo.
É nesse contexto que a reflexão do historiador, ganha referência
concreta, pois se manifesta enquanto “um grupo social, (...) diz respeito (...)
à mentalidade coletiva, que ganha forma em uma ideologia, em
comportamentos e atitudes”.28 Os trabalhadores se posicionavam como
atuantes nessa conjuntura.29
Naquele período dos anos 50, em que o país recém saía de uma
ditadura e Vargas voltava ao poder, na cidade de São João da Boa Vista as
eleições municipais assumiram o papel principal. Após a morte de Getúlio, o
panorama em todo o estado de São Paulo clamava por um protagonista que
atendesse tais demandas sociais. A morte de Getúlio provocou uma onda
de terror, de protestos, dada a forma como atingiu os trabalhadores.
Era visível o crescimento do PTB, disputando com outras siglas as
legendas para as eleições municipais e Miguel Jorge Nicolau, que se
colocou na disputa, junto do PTB – e, portanto, dos trabalhadores –,
28FAUSTO,
29O

Boris. Trabalho Urbano e conflito social. São Paulo: DIFEL, 1983, p. 5.

trabalhismo naquele momento tinha bandeiras do PTB, ganhando expressão

na cidade e a atuação de Miguel Jorge Nicolau teve repercussão nacional pela
forma que as questões se colocaram na cidade.

Esse sujeito histórico se

constituiu e se construiu, ou seja, emergiu assim, como uma liderança.
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candidatando-se, inicialmente, a deputado estadual, ficando em 1953, como
suplente.
As leis implantadas, prometendo “justiças sociais”, já estavam em
vigor, respondendo às demandas do trabalhador. Suas raízes se
expandiram após o movimento de 1930 e o PTB, que se desenvolveu
durante o “Estado Novo, vinculado à legislação trabalhista”, se apresentava
como o partido capaz de fazer com que tais leis fossem, de fato,
cumpridas.30
O “enraizamento profundamente popular”31 do PTB na cidade de São
João da Boa Vista possibilitou a eleição de Miguel Jorge Nicolau, que
obteve o apoio circunscrito do operariado fabril e do trabalhador rural. Esses
sujeitos sociais fizeram parte de uma parcela significativa da população da
cidade, e mobilizados, perpetraram história ao lutarem, reivindicarem e, até
mesmo, colocarem suas bandeiras por melhores condições de vida e
trabalho, conforme citado anteriormente.
O cidadão Miguel Jorge Nicolau não deixou passar em branco a
recuperação do quotidiano do fazer político. Por suas ações, não apenas na
cidade de São João da Boa Vista, mas por sua atuação na política estadual
e relações com o governo federal, conforme veremos nesta dissertação,
Miguel Jorge Nicolau era uma pessoa olhada com desconfiança pela polícia
política.
Tais aspectos e suas relações com os trabalhadores da cidade, em
especial, o público feminino, ainda não foram contemplados pela
historiografia, assim como são parcos os estudos sobre as relações entre os
partidos, os trabalhadores e a repressão ocorrida nas pequenas cidades do
interior paulista e, talvez, do Brasil.

30BENEVIDES,

Maria Victoria. O PTB e o trabalhismo. Partido e sindicato em São

Paulo: 1945 – 1964. São Paulo: Editora Brasiliense. CEDEC, 1989, p. 94.
31Ibidem,

p. 93.
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Particularmente, sobre os trabalhadores neste período, as posturas
analíticas remetem a estudos que tomam tais sujeitos em sua dimensão
mais geral. Conforme aponta o balanço historiográfico de Claudio Batalha 32,
nos anos 60, houve uma “produção militante que assumiu duas formas: a
história das efemérides (a exemplo de Linhares, 1977)” e “as histórias de
corte”. Estas últimas, o autor entende serem “as histórias do Partido
Comunista e a historiografia a ele vinculada, (...), que tiveram início com a
fundação do PC em 1922”.33 Por sua vez, igualmente ainda nos anos 60,
além dessa produção militante em legitimar a classe trabalhadora, outro
núcleo se preocupou em elaborar “grandes sínteses que estabeleciam
teorias explicativas do movimento operário e de suas opções ideológicas”.34
Retomamos a historiografia sobre os trabalhadores ao longo dos capítulos.
Por outro lado, uma pequena busca sobre a historiografia relativa a
Miguel Jorge Nicolau na cidade de São João da Boa Vista revelou alguns
autores, como Celso Jardim, Ana Catarina Prebill Amadi em coautoria com
Cassiana Rita Lindes e Jasson de Oliveira Andrade. Três obras abordam
dentre outros o tema da liderança e da questão partidária na conjuntura
política da cidade na mesma época. A primeira delas, de Celso Jardim,
também se vale de entrevistas, de arquivos da imprensa, e momentos
vividos pelas pessoas. A obra trata também das questões partidárias de
oposição entre a UDN e o PTB. Ao levantar os indicadores sociais da
cidade, do trabalhismo e do nacionalismo, o autor mostra a liderança

32Para

mais informações ver: BATALHA, Claudio H. M. Historiografia da classe

operária no Brasil: trajetória e tendências. In: FREITAS, Marcos C. (Org.)

Historiografia Brasileira em Perspectiva. 6ª ed., 2º reimpressão, - São Paulo:
Contexto, 2010.
33Ibidem,
34Neste

2010, p. 145 – 158.

sentido, ver, por exemplo, as sínteses sociológicas, os brasilianistas e o

início da historiografia acadêmica do movimento operário. (BATALHA, 2010, p.
148-158).
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trabalhista nesse contexto em que Miguel Jorge Nicolau, depois de se
eleger prefeito, liderou o partido no legislativo estadual.35
Outra obra é publicada por duas jornalistas, Amadi e Lindes. O
registro dos impactos do período da ditadura na cidade foi muito bem
abordado. Através de entrevistas com políticos, pessoas envolvidas na
ditadura e militantes do partido comunista, as autoras demonstram como se
deu a formação do PTB na cidade. Há um capítulo inteiro dedicado à
liderança trabalhista nas eleições municipais, em que é analisada a
participação de Miguel Jorge. Aponta-se, por exemplo, que “o candidato
Miguel Jorge vence com 56% dos votos”.36
Nesse sentido, devemos tomar alguns pontos do que discorrem as
autoras, mencionadas acima, sobre Miguel Jorge Nicolau e sua liderança.
Nas doze páginas de um capítulo intitulado “O Líder dos Trabalhistas”, elas
ponderam sobre a atuação do político. O capítulo trata da questão desde o
momento em que, com 56% dos votos, ele foi eleito prefeito de São João da
Boa Vista, “para desespero da UDN e dos ricos agricultores que
comandavam a cidade há muitos anos”.37 Pode-se acrescer que tal
argumento é muito comentado até os dias de hoje, por se tratar de uma
ação singular o enfrentamento aos oligárquicos no poder. Havia tensões
entre os dois partidos, da UDN e do PTB.

35JARDIM,

Celso. A Torre - Momentos da história política de São João da Boa

Vista. Os partidos políticos dos anos 50-60 e o período do regime militar. 1964 1985. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo) – Centro
Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (UNIFEOB). São Paulo,
2004.
36AMADI,

Ana C.P.; LINDES, Cassiana. E foi isso companheiro. A ditadura militar

em São João da Boa Vista. São Paulo: UNIFEOB, 2007. NOTA: ver o capítulo
sobre a liderança de Miguel Jorge Nicolau, pp.39-51. (Capítulo 4 – O líder dos
Trabalhistas).
37Ibidem,

2007, p. 39.
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Miguel Jorge Nicolau é descrito como “um homem alto, vastos
bigodes, sempre vestindo um modelo safári, o mesmo modelo usado por
Jânio Quadros (...), Miguel é líder nato”

38,

conforme Amadi e Pribill. Além

disso, quando narram sobre a família, mencionam a chegada do Líbano:
(...) veio do Líbano para o Brasil aos 17 anos de idade num
porão de navio nas piores condições possíveis, já estava
casado com Maria Namen Nicolau, vieram tentar uma vida
melhor no Brasil, o ‘eldorado’, de muitos imigrantes. (...) O
pai de Miguel Nicolau (...) havia se casado e pensava em
constituir família. Queria ter filhos e dar a eles uma
oportunidade de vida sem privações. 39

Essa

abordagem

é

um

pouco

diferente

da

expressa

na

documentação colhida, que enfatiza os problemas que a família enfrentou
ao deixar o Líbano. Não há como esquecer o que sempre se ouvia em casa
sobre as dificuldades.
Foi inegável o choque cultural sofrido pelo imigrante, ao adentrar em
outro país com valores, usos e costumes tão distintos, assim como o
enfrentamento da discriminação e do preconceito na chegada ao lugar de
destino. Mesmo assim, não arrefeceram em sua luta por causas melhores,
por condições de vida econômica mais favorável, da qual careciam em seu
lugar de origem. O deslocamento era bem-vindo e necessário para cumprir
o sonho de vida. Imaginava poder desfrutar do lugar, o ‘eldorado’ do Brasil.
Uma metáfora bastante forte para se dirigir a esse país, cujo sentido indica
a opção de encontrar o melhor: um “lugar pródigo em delícias e riquezas”.
Porém,

o

‘peso’

das

dificuldades

financeiras

era
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enorme,

contrapondo-se ao sonho do ‘eldorado’. Ao embarcarem num navio e
atravessarem o oceano, viajariam aproximadamente durante seis meses,
estando a mãe de Miguel Jorge Nicolau, grávida. O que se enfrentou foi
38

Ibidem, 2007, p.39.

39Ibidem,

2007, p. 40-41.

40Dicionário

1988.

Básico da Língua Portuguesa, Folha/Aurélio. J.E.M.M. Editores, Ltda.,
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muito mais do que uma simples ‘dificuldade’, foi uma vitória incalculável
chegar ao Brasil.
A gravidez do primogênito fez com que Maria Namen Nicolau
passasse muito mal no navio, e o que foi narrado a respeito disso
permaneceu em minha memória, sendo eu pertencente à terceira geração
dessa família de imigrantes. Maria Namen Nicolau, a mãe de Miguel, quase
chegou a dar à luz nos porões da embarcação.
Na sequência, o enfrentamento do “novo”, a chegada a um país com
culturas diferentes e uma responsabilidade desconhecida para vencer
outras etapas nessa terra. As jornalistas, Amadi e Lindes, recuperam ainda
a trajetória inicial da família, as atividades a que se dedicou o pai que, com
a ajuda da mulher e dos filhos, conseguiu estabilidade econômica, suficiente
para partilhar de um sonho, permitido apenas para as famílias de alta renda
e tradicionais: enviar um filho para o Rio de Janeiro para se tornar médico.
A terceira obra trata de avaliar os impactos do Golpe de 1964 na
cidade de São João da Boa Vista. Para tanto, Jasson se utiliza de
entrevistas publicadas na imprensa e de depoimentos que ele mesmo
coletou, assim como de documentos diversos. A partir de entrevistas
realizadas por ele, como também das publicadas em jornais da época, o
autor anexou documentação de inquéritos policiais.41
Tais trabalhos evidenciam a importância e a exequibilidade dessa
pesquisa. Mas, trazemos evidências históricas muito além do que esses
autores escreveram. Miguel Jorge Nicolau adentrou não somente no partido
e na política para atender as reivindicações dos operários da fábrica, mas
por motivos privados, públicos e sociais. Considerar a importância das
mulheres operárias no quotidiano e na trajetória política de Miguel Jorge
Nicolau, conforme veremos num dos capítulos, é o primeiro passo.

41ANDRADE,

Jasson O. O Golpe de 64 em São João da Boa Vista. São Paulo:

Papyrus, 2008.
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A escolha foi a de trabalhar com história oral, conforme já pontuado
teoricamente. Foram entrevistadas duas ex-operárias e apenas um exoperário e petebista, além de conhecer bastante Miguel Jorge Nicolau, ao
narrar sobre a fábrica, contou suas experiências como lutadores
incansáveis pela bandeira do PTB.
Tal escolha traz uma perspectiva nova para a história. Esses
personagens estão além das referências teóricas apontadas, mas alguns
critérios foram levantados. As ex-operárias e os ex-operários estavam
ligados ao mundo do trabalho, partícipes fundamentais para essa escolha,
uma vez que a fábrica FIATECE é relembrada até os dias de hoje e no ano
de 2011, teve inicio um processo de estudo para um tombamento como
patrimônio histórico.
Entrevistar as pessoas significava trazer para o presente, aspectos
que se ouvia na ‘fala’ de pessoas de um modo geral. Certo burburinho, que
ao conversar com os residentes, próximas ao prédio, ou do entorno,
revelaram informações a respeito da produção da fábrica, principalmente
por seus tecidos famosos. Crianças relataram em conversas informais a
existência da fábrica, conforme já mencionei, e a atração que se
desenvolveu com relação àquele lugar.
Procedeu-se um estudo do local, no ano de 2011, quando foram
fotografadas pessoas ao redor do prédio, as quais forneceram também
informações. Há um pequeno restaurante, onde o prato principal é peixe.
Abaixo dele temos o Rio Jaguari Mirim, e está bem próximo ao prédio da
antiga fábrica.
As questões propostas para o levantamento do que se queria verificar
estavam ligadas ao teor do mundo do trabalho, mas também da vida de exoperárias, em cujas entrevistas o assunto foi retomado, mais de uma vez.
Uma das entrevistadas concordou em conversar sobre sua experiência
nesse mundo do trabalho. Reunimo-nos num espaço público, ou seja,
sentamo-nos em mesinhas de um terminal urbano para entrevistá-la.
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Numa segunda entrevista, por três vezes estivemos juntas para
conversar em sua residência. Essa pessoa, Geni Moreira Teodoro, mora
num bairro perto da antiga fábrica e sua entrevista foi bem longa.
Havia outras fábricas, conforme apontei ao consultar o livro do
I.B.G.E., mas nada se compara a todo o ‘eco’ existente a respeito da
FIATECE. Muitas ‘vozes’ sempre apontando Miguel Jorge Nicolau e sua
participação nas lutas sócio-políticas na cidade. Logicamente, o foco sobre
esse aspecto da fábrica é indubitavelmente importante para se estudar
como Miguel Jorge Nicolau fez circular os preceitos da política e,
principalmente, do PTB, contrapondo-se aos projetos da oligarquia,
partidários da UDN daquela época.
Outro aspecto interessante foi a venda popular dos tecidos que
acontecia na loja da fábrica, intensamente. O acompanhamento das vendas
até o ano de 1977 pode ser observado, pois comprava-se

tecidos, e

também, ganhava-se muitos “cortes de fazenda”, conforme se dizia na
época.
Nos anos anteriores a 1953, a prefeitura era palco de ação de
oligárquicos, opostos às condições dos trabalhadores, cobrando impostos
absurdos da população, rejeitando seus direitos, e sem projetos que
atendessem às necessidades básicas de saúde, de educação, de trabalho e
de moradia.
Miguel Jorge Nicolau veio para mudar. Um fazendeiro que iniciou
desde o trabalho no solo, com o uso da enxada na lavoura desde os cinco
anos de idade, lavrando a terra, trabalhando com seus pais, semeando,
plantando e colhendo e, em seguida, abriram comércio na cidade. Miguel
cresceu trabalhando entre os dois espaços, o campo e a cidade.
No período dos anos 50, começou a vender arroz em São João da
Boa Vista e região: Vargem Grande do Sul, Aguaí, Mococa e outras
cidades. Levava esse produto com preço mais barato para venda, assim
como outros artigos: toucinho, feijão e café, e fazia isso como uma inciativa
própria para os trabalhadores sindicalizados num prédio da cidade de São
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João e nas cidades referidas. Em um dos capítulos deste trabalho, veremos
com maiores detalhes o comércio de produtos agrícolas.
Dentre os entrevistados ouvidos, um amigo de Miguel Jorge Nicolau,
que o conheceu desde mocinho, vindo para o Brasil com os pais após a
vinda da família de Miguel. Trata-se de Fouad Nassralla, mais jovem que o
amigo com uma diferença de 14 anos, mas conviveu com ele durante toda a
vida.
Essa escolha se deu baseada na grande amizade existente entre
eles, da vivência muito próxima com Miguel Jorge Nicolau, quando esse
morou no endereço da Praça da Bandeira, em São Paulo, Fouad Nassralla
tinha um escritório na Rua 15 de Novembro, também no centro da cidade. A
entrevista ocorreu no ano de 2008, embora fora difícil encontrá-lo, pois o
endereço comercial passara a ser no Itaim-bibi. A meta era obter mais
informações sobre Miguel Jorge, uma vez que Fouad Nassralla o havia
apadrinhado em seu casamento em 1964, conforme veremos mais adiante.
Além de Fouad, e também Rosário Mazzi, Osvaldo Maciel, Matilde
Miguel Jacob e Elza Jacob os quais foram entrevistados muito antes do
meu mestrado. Osvaldo concedeu entrevistas em duas ocasiões, em 2001 e
em 2012, Matilde Miguel Jacob e Elza Jacob, em 2002, e Fouad em 2008.
Rosário Mazzi, era grande amigo de meu pai, sendo vereador pelo
PTB no período de 1955 a 1959. O entrevistado contou sobre as
realizações de Miguel Jorge Nicolau na prefeitura, como o convênio médico
chamado SAMDU (Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência),
que atendia a todos; a construção de uma escola de ensino técnico, que até
hoje é rememorada como uma das obras mais importantes para a cidade,
denominada Escola Técnica de Comércio Municipal; instalou a iluminação
de rua, serviços de esgotos; construiu um Mercado Municipal; vendeu
remédios com melhores preços, e outras ações que o colocavam em
circularidade pelo partido petebista.
A entrevista de Rosário Mazzi está ligada à reflexão que se pode
fazer sobre a problemática enfrentada pelos petebistas que foram
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chamados de comunistas pelos agentes da repressão, e isso se aplica
também a outro entrevistado, Osvaldo Maciel, também vereador pelo PTB,
enfermeiro, funcionário da Fiatece, ex-prisioneiro político juntamente com
outros 52, e ativo nas lutas trabalhistas juntamente com Miguel Jorge
Nicolau. Ele foi entrevistado duas vezes: em 2001 e em 2012, sendo na
segunda vez já com 86 anos de idade.
Matilde Miguel Jacob foi entrevistada no ano de 2002, logo após a
convalescença de uma pneumonia que a acometeu por três meses, tendo
então retornado do hospital. Nesse ano, ela já estava com 85 anos de
idade. Sua vida foi sempre dedicada à culinária árabe: quibes, lanhgbargin,

esfihas, coalhada seca e outras iguarias árabes para vender. Seu filho
caçula, Miguel Jacob, passou a ter loja própria, uma ‘kiberia’, após a morte
da mãe na data de 12 de fevereiro de 2002. Matilde Miguel Jacob era prima
em segundo grau de Miguel Jorge Nicolau. Helena Nasser, mãe de Matilde,
também veio para o Brasil, mas após a chegada da família desse primo.
O primeiro marido de Matilde veio para o Brasil em 1912. Mas foi
apenas em 1922 que passou a conviver mais de perto com a família dele,
Miguel Jacob. Ela casou-se com Jacob aos 14 anos e depois teve um
segundo casamento. Entrevistá-la foi uma decisão importante, aguçando
ainda mais o interesse em que escrever sobre Miguel Jorge, não sabendo,
no entanto, que o trabalho se tornaria uma dissertação de Mestrado em
História. 42
Naquele dia, porém, nada poderia escapar de minhas mãos, pois me
sentia com uma tendência a verificar essas evidências de perto, conferir
informações, ponderar sobre a família de Matilde Miguel Jacob, tão próxima
à nossa.43 Outro vereador pelo PTB, também entrevistado, foi Antônio

A

42

entrevista com Matilde Miguel Jacob durou cinco horas, sendo colhidas

informações sobre Miguel Jorge Nicolau, sobre a cidade e outros aspectos de
destaque para esta dissertação.
Saliento aqui a presença do caráter sentimental na escrita desta dissertação.

43
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Celestino Neto, com 77 anos de idade em 31 de janeiro de 2003, que
contou inúmeras histórias sobre Miguel Jorge Nicolau. Uma delas, referiu-se
ao sobrinho de Miguel, Nelson Mancini Nicolau, que rejeitou o tio ao assumir
a prefeitura da cidade de São João da Boa Vista, em 1977. Segundo ele, na
ocasião da posse, o sobrinho declarou que tinha ‘horror’ da aproximação do
tio “comunista”.
Em relação às entrevistas de ex-funcionárias da FIATECE, as duas
mulheres a conceder informações foram colegas de trabalho, entrevistadas
em datas diferentes. A primeira delas, Antônia Francisco de Souza Luciano,
foi entrevistada em 10 de setembro de 2010. Sentei-me ao lado dela num
terminal urbano, e ela contou de sua época de Fiatece, dos seus trabalhos
na sala do pano, de tear, da participação política dentro da fábrica, e como
os funcionários ‘adoravam Miguel’ e como ‘a política fervia’. Antônia está
aposentada, e tinha 77 anos de idade na ocasião. Ela tem cinco filhos e três
netos e mora em São João da Boa Vista.
Geni Moreira Teodoro, também trabalhou na Fiatece, em várias
funções. Enfatizou muito seu desejo de entrar para o mundo do trabalho
muito jovem ainda, com 15 anos de idade. Nesta fase da vida foi procurar
um trabalho nas proximidades da fábrica, situada próxima à sua moradia
quando a família se mudara do campo para a cidade. Geni Moreira Teodoro
adorava trabalhar, enfatizou bastante a importância desse local de trabalho
em sua vida. Foi mãe de três filhos, trabalhou, casou e aposentou-se pela
fábrica, contou ela; moradora na cidade de São João da Boa Vista, onde
concedeu a entrevista, em sua residência. Os trabalhadores nessa época
vinham para a cidade atraídos pela indústria, mas no caso das mulheres,
estas se envolviam muito mais com a fábrica.
Três irmãos de Elza Estevez foram entrevistados em datas bem
diferentes. Domingos Setembrino Esteves, o irmão mais velho de Elza, o
primogênito, que nasceu em 09 de setembro de 1914, concedeu entrevista
em 16 de novembro de 2002. Ele foi especialmente entrevistado nessa
data, muito próxima da morte de Elza Estevez, morta em 09 de novembro
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do mesmo ano. Olga Esteves enviou um breve depoimento em 2009 via
endereço eletrônico, e no presente ano, concedeu uma curta entrevista em
sua residência no dia 10 de janeiro.
A irmã de Elza, Vera Estevez, foi entrevistada em fevereiro de 2011 e
morreu em março do mesmo ano. Nascida em 22 de fevereiro de 1922, era
a irmã mais nova de Elza Estevez. Cada irmão abordou o assunto família de
maneiras diferentes, mas ambos falaram da vida da irmã com muita
dedicação. Vera Estevez contou sobre o namoro de sua irmã desde o início,
e Domingos Setembrino Esteves, desde a época em que ela era menina.
Ambos estavam em suas residências quando foram entrevistados, nessa
cidade.
Deste modo, podemos verificar como as falas dos entrevistados nos
auxiliaram na definição da problemática desta dissertação. Por exemplo,
Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau também sofreram conflitos familiares e,
por lutarem por direitos foram chamados de comunistas. E também, sobre
os aspectos organizacionais dentro de uma fábrica, de família, de grupos,
enfim, que são pertinentes ao tema e à problemática desse trabalho.
Outra fonte imprescindível foram as fotografias: “a fotografia passa a
ser vista como fonte de pesquisa social”44. Através delas, foram sendo
identificados cada vez mais temas a serem trabalhados, dado que o acervo
contém cerca de 120 fotos.
O acervo compõe-se, principalmente, de fotos guardadas por Elza
Estevez. Revelam desde a vida do casal e filhos no centro de uma
metrópole, como São Paulo, mas também a vida na cidade de São João da
Boa Vista. Outras são referentes a viagens para Santos, ora a passeio, ora

44MITSI,

Marcia Eléia Manha e SOUZA, Maria Irene Pellegrino de Oliveira. In: A

Fotografia como evidência histórica – retrato da família Mitsi. Anais, II Encontro
Nacional de Estudos da Imagem, pp. 566-575, 12 a 14 de maio de 2009, Londrina,
PR, p. 566.
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a trabalho, pois Miguel Jorge Nicolau tinha seus compromissos nessa
cidade, provavelmente com políticos e como prefeito, nos anos 60.
Priorizamos, entre outras, fotos, dos anos 50 e 60, tiradas em São
João da Boa Vista, que retratam vários momentos da gestão de Miguel
Jorge Nicolau, durante os anos de 55 a 59 na prefeitura, e depois, no seu
período no Legislativo, em São Paulo, quando era deputado estadual.
Meu critério de seleção visou, principalmente, contar com uma
iconografia que pudesse transmitir atos e realizações do sujeito histórico
principal enquanto ator político. Fotos como as que foram tiradas dele como
vendedor de arroz, na sede do PTB nos anos 50, depois nos açougues,
notícia de destaque em jornais, como no jornal O Município e Última Hora.
As fotos de infância que foram selecionadas denotaram o ‘sabor’ de
viver com um grupo de amigos no centro paulistano, em cujo prédio, a
autora desta dissertação viveu com amigos. Mas um em especial, mantém
contato até hoje. Filho de um casal de judeus, que durante a repressão
apoiaram muito a família objeto desta pesquisa, acolhendo minha irmã e a
mim, por alguns meses em 1964, no período em que Miguel Jorge Nicolau
encontrava-se desaparecido. Na verdade estava escondido num hospital e
depois hospedado num hotel, próximo à praça. Dessa forma, as fotografias
tiradas na Praça da Bandeira, mais especificamente, no gramado que lá
existia, presta uma homenagem à comemoração de aniversário desse
vizinho e amigo de infância.
Mas o critério mais relevante das escolhas das fotos a compor esta
dissertação foi o da fotografia espelhar ou um período, ou o contexto da
esfera privada.
Nesse sentido, foram elencadas fotos da infância, de eventos
políticos na cidade de São João da Boa Vista, da Fábrica Fiatece, com o
objetivo de recuperar uma trajetória, perceber relações sociais e políticas.
Outra fonte importantíssima foram os jornais. Dois jornais faziam-se
atuantes em São João da Boa Vista. O Município era um jornal de
propriedade de Miguel Jorge Nicolau, conforme veremos no capítulo sobre
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imprensa, e o outro, A Cidade de São João, fazia-lhe oposição. Esse último
foi desativado, sendo impossível acessar seu acervo, mesmo na biblioteca
pública da cidade.45
Um terceiro jornal analisado, o semanário Gazeta de São João, fez-se
importante, pois as publicações dos anos de 1980 e 1981 datam da morte
de Miguel Jorge Nicolau. Essa imprensa trouxe artigos sobre a ditadura e a
repressão a Miguel Jorge Nicolau e, também, sobre outros presos políticos
da cidade de São João da Boa Vista.
Na busca por outros periódicos, encontrei artigos do jornal Última

Hora e do Diário de Noite, além do A Hora, este encontrado no Acervo do
DEOPS, no Arquivo do Estado de São Paulo, de onde foi extraído um artigo
sobre Miguel Jorge Nicolau, assim como a repercussão para os órgãos de
repressão.
Todos esses documentos são de natureza bem diversa e contêm
inúmeras possiblidades de reflexão. Considerando o objetivo deste
mestrado e o potencial que os documentos contidos no DEOPS sobre
Miguel Jorge Nicolau possuem, foi tomada a decisão de restringir a análise
apenas aos documentos expressos por ele. Trazer a temática de sua
repressão significaria trabalhar com profundidade também o tema da
ditadura, as circunstâncias que levaram á prisão não apenas ele, mas
inúmeras pessoas da cidade, sob a acusação de comunistas, quando, de
antemão, sabe-se que várias não o eram. Por isto, optamos por deixar tais
evidências para um aprofundamento em um doutorado.
Apresento a seguir a presente dissertação dividida em quatro
capítulos. No primeiro, intitulado “Mobilidade social e repressão: um

imigrante árabe no interior de São Paulo” discute-se como a história de vida
45

NOTA: Algumas informações colhidas com funcionários da Biblioteca Municipal

de São João da Boa Vista, destacaram a mesma dúvida em relação ao acervo do
jornal A Cidade de São João. Uma vez que este pertenceu á igreja, depois
passando para as mãos de outro grupo. Mas não se encontra disponível na
biblioteca.
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de Miguel Jorge Nicolau se desenvolveu, desde a constituição familiar de
imigrantes árabes libaneses, sendo visto como um estrangeiro “intrometido”
na vida da cidade. Sua mobilidade social ocorreu a partir do trabalho de
vendedor e pequeno produtor rural, até chegar à política, filiando-se ao
PTB.
Apesar do preconceito existente, pelo fato de ser estrangeiro e
“turco”, conforme mencionado, tornou-se uma liderança regional. Além
disto, comercializava na cidade a produção de sua fazenda, muitas vezes
abaixo do preço de custo. Ademais, o seu enriquecimento e sua vida
privada clandestina com a mulher, estigmatizaram-no ainda mais. Daí a
importância de um capítulo abordando sua vida em relação aos conflitos
entre famílias de árabes e italianos, tão comuns naqueles tempos, fazem
parte desse capítulo.
No segundo capítulo, intitulado “Atrás de um grande homem, sempre

existe uma grande mulher”, é analisada a vida privada desse homem, de
sua relação conflitante com a esposa, das relações familiares, a infância
das filhas, da vida entre o centro da cidade de São Paulo e as idas a São
João da Boa Vista. Discute-se sobre as amizades surgidas como balanço
das relações com as demais pessoas consideradas importantes de serem
ouvidas, como Fouad Nassralla cuja parcela de participação foi muito além
da amizade com Miguel Jorge Nicolau na ocasião em que todos do grupo
de petebistas foram perseguidos e presos. Fouad Nassralla o escondeu no
antigo hospital Matarazzo em São Paulo com um nome falso. Fouad
Nassralla acompanhou bem de perto a vida de Miguel Jorge Nicolau junto à
companheira Elza Estevez, apadrinhando-os num casamento oficial em
1964. Essa união sem registro oficial, anteriormente ao casamento, quando
Miguel Jorge Nicolau e Elza Estevez viveram tensões entre a vida pública e
a privada, acarretaram conflitos e enfrentamentos, desafios provocados
pelos olhares da sociedade.
No terceiro capítulo, intitulado “O operariado fabril feminino na

Fiatece”, aborda-se a centralidade do operariado feminino como peça
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fundamental para alavancar a liderança de Miguel Jorge Nicolau. São
utilizadas as entrevistas de ex-operárias da Fiatece. Nesse terceiro capítulo,
analisa-se as entrevistas de ex-operários e ex-operárias, os quais relataram
vidas, sonhos, a vivência da política petebista, dentro e fora do ambiente da
fábrica. A história oral serviu metodologicamente para a compreensão dos
dados coletados nos depoimentos. O sentido da fábrica na vida da cidade,
sua localização e infraestrutura, e o que isso acarretou na organização
citadina, são tratados nesse capítulo.
No quarto capítulo, “A Representação Político Partidário e a

Repressão”, analisa-se o periódico O Município, e os jogos políticos, a força
política representada pelo PTB na cidade, principalmente, como veículo
partidário nesta região. A hegemonia político-partidária envolveu os
trabalhadores fabris, urbanos e em vários outros serviços, o produtor rural.
Neste espaço, são trabalhadas informações encontradas na imprensa da
cidade de São João da Boa Vista, os pronunciamentos de Miguel Jorge
Nicolau durante seu período enquanto deputado estadual, os documentos
encontrados nos prontuários do DEOPS e, sobretudo, dialogamos com
dados da memória que nos remetem ao ideário político construído sobre a
figura de Miguel Jorge Nicolau.
Foi na sede do PTB que Miguel Jorge Nicolau vendeu arroz, e
também carne mais baratos. Assim como estas ajudou a baratear as
vendas no mercado municipal, encabeçando também esse comércio em
outros pontos da cidade, e em outras cidades da região: Vargem Grande do
Sul, Aguaí, Mococa e Espírito Santo do Pinhal. Este ator político elaborou
leis pelo trabalhador, foi questionado, combatido e perseguido.
O semanário O Município, uma fonte fundamental, jornal que
circulava em sete cidades da região, como Aguaí, Aguas da Prata, Espírito
Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Pirassununga, Mococa e São
Sebastião da Grama, era uma onipresença, de oposição nos anos 40,
propriedade do jornalista Walter Luhmann. Mas foi vendido em 1956 para
um grupo formado pelo próprio Miguel Jorge Nicolau, por seus amigos e
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correligionários, como Durval Nicolau, seu irmão; Ito Amorim, um jornalista;
Hélio Correa da Fonseca, chefe de redação; José Gallo Lopes, um vereador
petebista; e Wilson Gomes, jornalista coordenador do jornal. Em 1962,
Miguel Jorge Nicolau comprou dos demais sócios suas quotas e tornou-se o
único proprietário até o ano de 1982.
Este periódico, de 1956 até 1964, serviu como veículo partidário na
construção da hegemonia política e pessoal de Miguel e seu partido, o PTB,
podendo ser tomado “como expressão de interesses sociais, (...) e
expressão do debate político em processos eleitorais”46. O jornal O

Município contém elementos essenciais para a compreensão do assunto a
ser investigado. Trata-se de “considerar a imprensa em sua historicidade
não perdendo de vista suas articulações mais amplas com a história (...)
como princípio norteador e ponto de partida da pesquisa”47.
É possível, pois, verificar através desse jornal, como se inscreveu o
debate político que expressava opiniões de trabalhadores e de outros
segmentos sociais daquela cidade, no período de 1955-1959, utilizando-se
de uma análise interna dos discursos particulares, de modo a confrontá-los
com as condições históricas que os produziram.
Em São Paulo, com a investigação no acervo histórico da Assembleia
Legislativa, pode-se resgatar a gestão de Miguel Jorge Nicolau naquela
casa, no período de 1959 a 1961. Ali estão grafadas suas “falas”, ou seja,
seus pronunciamentos, registrados em anais, a partir dos quais podemos
elucidar dados reveladores de histórias. Por tais documentos foi possível
recuperar informações sobre a sociabilidade que se expressava em

46VIEIRA,

M.; PEIXOTO, Rosário; KULCSAR, Rosa; KHOURY, Yara A.; A

Imprensa como fonte para a pesquisa histórica. Revista Projeto História, nº 3, São
Paulo, PUC-SP, 1984, p. 47 – 54.
47CRUZ,

Heloisa de Faria e PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na Oficina do

Historiador. Conversas sobre história e imprensa. Revista Projeto História, PUCSP, nº 35, Dez./07, p. 262.
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embates sociais, nas contradições de interesses, nas formas de ver e
pensar a vida social destes personagens e, portanto, a sua história.
No item “O comunismo Construtivo de Miguel Jorge Nicolau”, foi
analisada a documentação do DEOPS. A partir dela podemos considerar
porque Miguel Jorge Nicolau foi acusado de comunista, mesmo sem sê-lo.
Todos que sofreram esse tipo de acusação estavam envolvidos com ações
de cunho social. No caso de Miguel, o fazendeiro que vendia arroz, mudou
uma estrutura, doou remédios, tecidos, montou um açougue para o povo,
isso, e muitos outros feitos o colocaram como alguém subversivo. Sua vida
pessoal, os conflitos do relacionamento com Elza Estevez, fora de
casamento oficial, puseram a esposa na condição de acusada comunista,
além do estigma preconceituoso de amante, amasiada, e outras definições.
O perfil dos prontuários do DEOPS permite investigar tais informações.
Além disso, logicamente, o funcionamento dos órgãos de repressão dão
elementos para verificar a ação de Miguel Jorge Nicolau e buscar a razão
de sua perseguição.
Há assim, um entendimento da questão da repressão e desta com
Miguel Jorge Nicolau. Podemos confrontar informações ou acrescer dados
preenchendo lacunas, pois tais arquivos do período dão pistas sobre a
censura ao operariado, particularmente no interior de São Paulo, onde se
produziu centenas de documentos, resultado da vigilância dos agentes
deste órgão (DEOPS).
Miguel foi vigiado durante todo o período de Juscelino Kubitschek por
tais agentes, que produziram dossiês sobre todas as suas atividades
políticas e sobre o seu quotidiano de vida, sendo este político, na visão, dos
censores, um subversivo da ordem, perigoso comunista infiltrado no PTB,
um risco à segurança nacional. Tanto é assim que, baseados nestas
informações, os agentes da ditadura, iniciada em 1964, passaram a reprimilo, acabando o regime militar por cassar seus direitos políticos. Miguel foi
fichado não apenas por sua atuação política, mas também por ser
descendente de árabes libaneses.
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Talvez como resultado daquela conjuntura política, a cidade de São
João da Boa Vista desenvolveu uma mentalidade bastante diferente da que
vigorava naqueles idos dos anos de 1950, se considerarmos a dimensão
cultural do lugar, a análise do ideário construído a respeito desse político,
bastante progressista.
A leitura de alguns autores, como Benevides ou Nunes48, que fazem
referência a Miguel Jorge Nicolau, me mobilizaram a desenvolver esta
pesquisa, pois sou da cidade de São João da Boa Vista, além de filha do
ator político em destaque neste trabalho, até hoje relembrado como um dos
políticos mais significativos. Benevides focalizou em sua obra os aspectos
do PTB e do trabalhismo, a representação dentro do Ministério do Trabalho,
a unidade sindical e as greves, a posição dos diretórios e comissões
executivas, citando Miguel Jorge Nicolau nestas narrativas. Sua colocação
traz a plausibilidade de estudar a posição e a atuação do político enquanto
liderança no PTB em uma cidade do interior paulista.
A autora Eliane Prudente Nunes destaca Miguel Jorge Nicolau no
cenário político juntamente a outras figuras políticas representativas: “vários
outros descendentes de imigrantes árabes também se destacaram no
cenário político de São Paulo: (...) Nagib Chaib, Miguel Jorge Nicolau, Aniz
Brada (...)”49.Nesse sentido, pode ser tomada por expressar a realidade
social do Estado de São Paulo naquele período.

48NUNES,

Eliane Prudente. A Imigração Árabe em Goiás. Goiânia: Ed. Da UFG,

2000. Nota: a autora analisa a história dos imigrantes árabes no estado de Goiás
para compreender as transformações econômicas, sociais e culturais no período
de 1880 a 1970, focando aspectos da posição social ocupada por eles em cinco
cidades estudadas. Ela enfatiza os poucos estudos que se realizaram no Brasil
sobre os árabes, comparados com os trabalhos já produzidos a respeito de outros
países, como os Estados Unidos. O primeiro deles, um brasilianista, Clark
Knowlton, em 1955. A seguir, uma tese de doutoramento de Oswaldo Truzzi, em
1993.
49Ibidem,

2000, p. 172.
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Outro autor mencionando Miguel Jorge Nicolau é Oswaldo Mario
Terra Truzzi, que o cita duas vezes, ao narrar sobre a imigração de sírios e
libaneses.50
Assim, gostaria de incluir que o maior desafio desta dissertação, além
de tratar com equilíbrio as relações entre objetividade e subjetividade
durante a análise deste personagem histórico-político, foi o de demonstrar,
a partir da vida de um personagem, o preconceito, por ser árabe, os
estigmas sociais vigentes na época e como, apesar de tudo isto, foi possível
emergir enquanto liderança local, regional e estadual até sua cassação.
De fato, Miguel Jorge Nicolau tornou-se um líder, transformando
também sua atuação como comerciante, aglutinando ao seu redor os
interesses públicos, ao que se somou certo carisma. Tomaremos aspectos
de sua personalidade enquanto sujeito comunicativo, conversando com os
trabalhadores na fábrica, nas ruas e na sua residência. Também circulando
no partido, aglutinava as pessoas do PTB.
As oportunidades surgiram, e as lideranças do PTB ocuparam o
espaço, contrabalançando a liderança do Partido Comunista, tendo ele
como líder.

50TRUZZI,

Oswaldo. Patrícios: Sírios e Libaneses em São Paulo. São Paulo:

Editora UNESP, 2009, p.193- 194.
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CAPÍTULO I - MOBILIDADE SOCIAL: UM IMIGRANTE ÁRABE NO
INTERIOR DE SÃO PAULO.

Patrícios na política!51
1.1. IMIGRAÇÃO: PRECONCEITOS E DISCRIMINAÇÃO
Inicia-se pontuando a atmosfera da história, “que é a poeira das
percepções”52, ressaltando o fluxo imigratório para a cidade de São João da
Boa Vista, espaço ao qual pertence nosso personagem principal. Até 1908
os imigrantes sírios e libaneses não eram discriminados nos registros
imigratórios, sendo englobados na categoria “outras nacionalidades”53, após
o que passam a ser registrados como turcos e, a partir de 1922, pós
Primeira Guerra Mundial, como libaneses.
A vivência em um país de tradição escravocrata, cuja industrialização
era precária e pouco desenvolvida, com centros urbanos acanhados e no
qual as classes médias eram frágeis, tornava a atividade comercial,
desenvolvida por imigrantes advindos destas regiões mal vista. Ou seja,
eram comerciantes que “pechinchavam”. Pechinchar era sinônimo de uma
negociação de pequena monta, mesquinharia, na qual se barganhava um
preço menor por uma mercadoria já barata. Não se tratava de obter bons
preços, conseguir fazer o melhor negócio. Isto era reservado às grandes
negociações, aos fazendeiros de gado, aos latifundiários do café que,
alardeavam não querer ouvir falar em dinheiro, pois, em princípio, tinham
muito. Os muito ricos não negociavam, pagavam sem “pechinchar”. Os
pobres, que pouco compravam, também não pechinchavam, pois isto
significava o reconhecimento público de sua pobreza, o que, naquela
51TRUZZI,

Oswaldo. Patrícios: Sírios e Libaneses em São Paulo. São Paulo:

Editora UNESP, 2009, p.179. (A exclamação é minha).
52CHARTIER,

Michel. A Escrita da História. São Paulo: Forense Universitária, 2ª

edição, 2008, p. 71.
53TRUZZI,

op. cit.
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cultura, era vergonhoso. Pechinchar era, portanto, visto como uma atividade
indigna por ambos os polos socioeconômicos naquela sociedade ainda
estratificada do começo do século passado.
No interior do país, nas zonas rurais ou distantes de qualquer centro,
levavam suas mercadorias oferecendo-as de porta em porta, ou de porteira
em porteira. Passaram a ser conhecidos como mascates, cujo sentido
pejorativo acompanhava o da pechincha, e ao qual era acrescido o
sinônimo de pessoa que quer enganar, tirar proveito, mentindo na
negociação, portanto, contra o qual você devia se prevenir.
Por outro lado, na cultura dos povos árabes, obter o melhor preço, em
qualquer negociação, era considerado uma arte e a falta de tal interação
social, em qualquer relação comercial, por mínima que fosse, chegava
mesmo a ser ofensa, um descaso pelo produto, uma desconsideração para
com o negócio em si.
Em que pese tal diversidade cultural e preconceitos, foi uma colônia
que cresceu muito no país, dedicando-se fundamentalmente exatamente às
atividades comerciais, embora, conforme Knowlton, a maior parte destes
imigrantes que vieram para a América, provenientes da Síria, eram
agricultores.
A maioria dos primeiros sírios e libaneses no Brasil
constituía-se de moços solteiros e rapazes das classes
inferiores rurais e vilas. Embora muitos deles fossem
artesãos, tais como carpinteiros, tecelões, ferreiros, a
grande maioria era mão-de-obra agrícola. A agricultura fora
o seu modo tradicional de vida durante séculos, e muitos
deles haviam emigrado para melhorar suas terras, adquirir
gado, construir casas melhores, comprar mais terras e
casar.54

No entanto aqui, não só se dedicaram quase que integralmente ao
comércio, como, até mesmo pela ausência do costume de negociar,
assumiram todo o processo, cobrando inicialmente o maior preço, baixando

54KNOWLTON,

Clark S. Sírios e Libaneses: mobilidade social e especial. São

Paulo: Anhambi, 1961, p.136.
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na medida em que o freguês titubeava e compensando a discriminação com
uma altíssima integração de suas comunidades.55
Escrevendo sobre a imigração árabe em Goiás no início do século
XX, Heliane Nunes56 cita Allan MacLanghin que, em seus artigos refere-se a
tais características:
Os processos mentais destas pessoas tem a sutileza
oriental. Séculos de sujeição, onde a existência só era
possível através de intrigas, falsidades e servilidade,
deixaram suas marcas, e, por força de hábitos, eles
mentem, naturalmente e por preferência, e só dizem a
verdade quando lhes convém. Sua perspicácia é aguçada
por gerações de transações comerciais, e a sua sagacidade
para negócios é maravilhosa (...).57

Heliane ainda cita outro estudo que aponta a avaliação estereotipada
sobre esses imigrantes árabes. Refere-se à obra de Ross, destacando os
juízos de valor e preconceitos sofridos por tais povos em seu confronto com
o mundo ocidental:
(...) a estreita gama de interesses realça negativamente a
avidez pelo lucro, especialmente o lucro sem suor. Sua
atitude em relação às mulheres evidencia uma grande
diferença entre sexos no tocante à alfabetização e ao
compromisso de meninas jovens casarem-se com homens
maduros (...) esse povo ama o comércio, particularmente a
barganha individual, o que alguns chamam amigavelmente
de “direito de sagacidade”, mas na verdade nada mais é do
que o golpe de vivaldinos sobre desavisados (...) estes
mascates espertalhões do Levante reavivam o odioso

55Um

dos exemplos que melhor espelha tal característica é a colônia de sírios,

libaneses e turcos, constituída na região da Rua 25 de Março, no centro da cidade
de São Paulo.
56NUNES,
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comércio de regateios com seus engodos e velhacarias (...)
é o exercício de artimanhas sobre honestos.58

Todos esses preconceitos contra o mascate, como a mentira, o
engodo, a velhacaria, a artimanha e o casamento com meninas, se
reproduziam aqui no Brasil e, embora expressassem muita violência contra
eles, não foram impeditivos de sua integração.
A autora faz uma referência a outro autor, Ignácio Klich que, em seu
artigo Crioullos and arabic speakers in Argentina: an unesay pás de deux –

1888-1914, avalia as atitudes preconceituosas de funcionários do governo
Argentino, e outros, contra esses imigrantes. Segundo ele, o ex-presidente
Domingos Faustino Sarmiento, embora tivesse mãe de ascendência
mourisca e fosse um admirador da civilização árabe, isso não o impediu de
fazer observações preconceituosas sobre os imigrantes árabes, que “falam
uma língua primitiva e seguem uma religião intolerante e feroz”59. E
acrescenta Nunes, “para ele, a entrada de imigrantes anglo-saxões e
nórdicos na Argentina era preferível à de árabes e judeus”60.
No estudo que efetuou sobre tais imigrantes, em Goiás, Jacy destaca
que estes monopolizavam o setor comerciário. Com isso, os prejuízos aos
empresários brasileiros eram sérios, gerando críticas sobre os antecedentes
morais desses povos e acusações de que seus negócios nem sempre eram
honestos.
Depois de muita peleja, o “turco” conseguiu vender uma
calça a um roceiro, sob a garantia de que jamais ela iria
encolher. Solícito com o cliente, facilitou-lhe a trocar peça ali
mesmo na loja. O roceiro saiu para dar umas voltas pela
cidade, e, advindo a tarde, foi colhido por uma chuva, que o
molhou inteiro à falta de um abrigo. Molhada, a calça se

58ROSS,

Edward A. The world in the new: the significance of past and present

immigration to the American people, 1914, p. 192-194. In: NUNES, 2000, p. 192194.
59NUNES,

KLICH, Ignácio. Crioullos and arabic speakers in Argentina: an unesay

pás de deux – 1888-1914, in NUNES, op. cit., p. 193.
60Idem,

p.144.

50
encolheu, subindo tanto a barra a deixar nuas as canelas do
caipira. Indignado, ele foi tirar satisfação com o “turco”. Este,
ao ver chegar o freguês enganado, gritou logo:
- Cumpadre, como cê cresceu!61

Expressa, tal anedota, o estereótipo de que o comerciante árabe era
desonesto e, pior, o “turco” era como o déspota, um polígamo que
escravizava a mulher, advindo das lendas do Oriente, de que o libanês
reduzia mulher a um objeto serviçal e sexual. Nesse sentido, destaca a
autora sobre uma filha de imigrantes que ficara muito influenciada:
(...) a mulher é responsável pela sua boa alimentação, sua
casa, filhos e ainda é seduzida a ajudá-la no comércio,
alegando que, sem a cooperação da mulher, os negócios
não iam para a frente. Não procuravam agradá-la, não iam
ao cinema, nenhum lazer (...).62

No estudo de caso em questão, que tratamos no presente capítulo, a
condição de exploração da mulher também é referida, mas aqui por uma
integrante da própria comunidade.
(...) E a dona Maria, fazia tudo, coitada..., ela lavava, ela
passava, ela cozinhava, ela trabalhava no balcão, e a família
dela morava no Santo Antônio do Jardim.63

Imigrantes sírios e libaneses deitaram suas raízes em praticamente
todas as regiões do país, segundo Knowlton64, que analisa, em um dos

61SIQUEIRA,

Jacy. A presença síria em Goiás. Brasília: Suplemento Cultural da

Câmara Legislativa do Distrito Federal, ano 1, nº 3, 1993. In: NUNES, 2007, p.147.
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op. cit., p.148.
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com Matilde Miguel Jacob em 12 de janeiro de 2002. A entrevistada

tinha 85 anos, morava em São João da Boa Vista, era senhora da casa, prima-avó
de Miguel Jorge Nicolau. Trabalhava com culinária árabe, fazendo quibes, esfihas,
langhbargim, e outros pratos para comércio em uma ‘Kiberia’, que funciona no
mesmo endereço de sua residência, até hoje. Matilde era prima-avó de Miguel
Jorge Nicolau, foi casada com Miguel Jacob, teve quatro filhos: Nanhim, Nabih,
Nege e Miguelzinho.
64KNOWLTON,

op. cit., p.137.
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capítulos de seu livro, a distribuição demográfica desses povos no Brasil, no
começo do século. Durante os primeiros anos de 1900 havia três centros de
atração no Brasil para os imigrantes sírios e libaneses, segundo esse autor.
O primeiro era a Amazônia, devido ao surto de prosperidade da borracha. O
mascate sírio ou libanês, continua Knowlton, não estava interessado, como
os outros, em borracha, mas em vender mercadorias.
Após alguns anos, os mascates enriquecidos mudaram-se para o Rio
ou São Paulo, diz, e a segunda meta dessas pessoas foi, em particular a
cidade de São Paulo, pois a economia do estado, em vias de expansão a
partir do café e da rede ferroviária crescente, atraiu milhares de imigrantes
de todas as nacionalidades, afirma ele.
Desse modo, os mascates se moviam em viagens por todo o estado
de São Paulo, e com o tempo, cada cidade ou vila brasileira passou a
conter um grupo de comerciantes sírios ou libaneses procedentes de uma
região da Síria ou do Líbano. E diz, mais adiante, que até 1910 havia
grupos deles em quase todos os centros urbanos de certa importância no
Brasil, pois como diz Truzzi, as minas e as zonas florescentes do estado de
Minas

Gerais

também

atraíam

sírios

libaneses.

Para

o

autor,

estabeleceram-se pelo estado todo e desempenharam papéis importantes
no progresso do comércio e da indústria.
Miguel Jorge Nicolau, que viveu entre a esfera pública e a privada,
integrava uma família de imigrantes árabes libaneses, chegada ao Brasil em
abril de 1910. A família era parte de um grupo que necessitou deixar sua
terra natal, como descreve Truzzi:
A “febre imigratória” (...) compeliu os protagonistas a redimir
a situação econômica familiar, a competir em direção às
Américas, (...) a maior parte dos que emigraram o fizeram
não com a decisão tomada individualmente, mas apoiados
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por uma base familiar ou, no mínimo, uma rede de
conterrâneos (...).65

Todo imigrante estava compelido a deixar seu país de origem, buscar
outros espaços. Fouad Nassralla66, contou porque veio ao Brasil. O motivo
inicial era intrínseco ao desejo de acompanhar aqueles que imigravam. A
decisão de vir para a América foi algo de que não se arrependeu. Os
imigrantes consideravam a América um bloco homogêneo. Fazer a vida na
América era um grande ideal; mas que América era essa, não se sabia.
América para eles significava um continente, um sonho, o porvir. Um
sonho de poder tentar vencer na vida num “novo” continente. Esse amigo
expressou aspiração pelo “novo mundo” da seguinte forma:

FOUAD: Eu nasci no Líbano.
MARIA: Em que lugar exatamente? .
FOUAD: Chama Kalhat. Cidade de teu avô, teus avós, tanto
do Jorge quanto da Maria...
MARIA: Por que vocês vieram?
FOUAD: A gente achava que aqui era boa, a América. Eu
queria vir. Ouvia falar da América, ninguém distinguia muito:
América do Brasil, América dos Estados Unidos, América do
Sul,..., falava América, era a terra da produção. Então
vamos para a América, e pronto... Já sabia que a terra era
fértil...67

Fouad expressa o que o autor Truzzi, citado anteriormente, analisa. A
América era o lugar para se chegar. Um destino, além de competitivo, sobre
o qual muitos ouviam falar, conforme Fouad apontou, “ninguém distinguia
muito... América era a terra da produção”. Essa era a razão principal da
imigração nessa época.
A família de imigrantes árabes que aqui chegou composta por Miguel
Namen, casado com Lurdes Namen, havia deixado Kalhat, uma pequena

65TRUZZI,
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aldeia no Líbano, em busca de um lugar para plantar, além de produtos
agrícolas, seus ideais políticos, fugindo da escravidão e da forma de
comércio desenvolvida em seu país de origem. Desejavam ter um espaço
próprio, longe de sofrimento por lutas, demarcações de terras e
escravização.
O Brasil foi um porto-seguro para a vinda desses aldeões. Miguel
Namen, sogro de Jorge Nicolau, partiu da cidade de Trípoli, no Líbano. Em
Santo Antônio do Jardim, cidade das videiras, localizada entre Espírito
Santo do Pinhal e São João da Boa Vista, Miguel Namen começou uma
nova história que, como a de muitas outras famílias imigrantes, transformou
a agricultura e a história nacional.
É de amplo conhecimento que os imigrantes vieram para realizar
mudanças na cultura do país de chegada. Nesse sentido, os árabes – sírios
e libaneses –, trouxeram mudanças na culinária, na forma de comercializar,
e inclusive na política, dada a grande quantidade desses descendentes na
representação do Brasil, da qual a família Namen e Nicolau fez parte.
O casal que geraria Miguel Jorge Nicolau se casou e partiu para o
Brasil; e em seguida, chamaram o sogro. Jorge Nicolau, genro de Miguel
Namen, nasceu em 20 de maio de 1893 e casou-se com Maria Namen, do
mesmo lugar, uma aldeia de Kalhat, Trípoli, Líbano, em 27 de fevereiro de
1894. Eles tinham 15 e 16 anos, respectivamente, quando vieram para o
Brasil. Quando Jorge Nicolau embarcou para atravessar o Atlântico via
navio, a esposa já se encontrava no segundo mês de gravidez do primeiro
filho, que viria a ser Miguel Jorge Nicolau.
Ao aportarem em terras brasileiras tornaram-se partícipes da
imigração “em cadeia (...) responsável por enormes parcelas de imigração
síria e libanesa (...) irmão puxando irmãos, filhos, primos, pais, tios, avós,
conterrâneos, conhecidos, (...) que chegavam ao país naqueles anos.” 68 Tal
experiência é resgatada a partir dos relatos do sogro, ou seja, “haviam

68TRUZZI,

op. cit., p. 43.
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imigrado com base em decisões razoavelmente bem informadas a respeito
de aonde ir, onde encontrar trabalho, e que tipo de trabalho os esperaria
(...)”.69
Após passarem pelos trâmites burocráticos na Casa do Imigrante,
dirigiram-se, primeiramente, para a cidade de Santo Antônio do Jardim, e
em seguida, para o interior do estado. Levando-se em consideração que a
região continha locais atrativos aos imigrantes, como por exemplo, o sul de
Minas Gerais e as proximidades de São João da Boa Vista, libaneses e
sírios:
(…) estabeleceram-se por todo o estado, desempenhando
papéis importantes no progresso do comércio e da indústria.
Em muitas vilas e cidades, praticamente o comércio a varejo
mais significativo estava em suas mãos. Muitos
enriquecendo, compravam terras e tornavam-se fazendeiros
e criadores, e outros investiram seus fundos em máquinas
de beneficiar algodão, armazéns e outras formas de
empresas industriais numa zona agrícola.70

Enriquecer, adquirir terras, tornar-se criador de gado, ter seu próprio
armazém, vender produtos – como pratos árabes –, avançar na zona
agrícola, tudo trazia benefícios para a família. Na particular história dos
antecessores de Miguel Jorge Nicolau, Falconi relata:
(…) Filho de Nicolau Murr e de Murr Mussi, nasceu em
Kalhat, Trípoli, Líbano, no dia 20 de maio de 1893, dedicouse ao comércio como muitos outros de seus patrícios, e
faleceu em São João da Boa Vista, em 11 de julho de 1969,
aos 69 anos de idade. Sua mãe, filha de Namen Elias e de
Rada Abdala Elias, nasceu no dia 27 de fevereiro de 1894,
também em Kalhat, Trípoli, Líbano, dedicando-se ao
comércio junto com o esposo, tendo falecido em São João
da Boa Vista, no dia 7 de maio de 1968, aos 74 anos de
idade. Foram seus irmãos: Chaffic Nicolau, o segundo filho,
fazendeiro e solteiro, nascido em 30 de julho de 1913, tendo
falecido em 23 de julho de 1993; Durval Nicolau, o terceiro
filho, nascido em 21 de fevereiro de 1916, médico
especializado em obstetrícia, psiquiatria e pediatria,
respectivamente. Casou-se com Yolanda Sidnei Mancini,
filha de Francisco Antônio Mancini e de Angelina Solano,
69Idem,
70

p. 44.

Idem, p.18-19.
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nasceu em São João da Boa Vista, em 16 de maio de
1922.71

Para sobrepor-se às dificuldades vigentes na terra natal, o sogro
decidiu, primeiramente, pela partida da filha Maria e do genro, capazes, por
sua juventude, de organizar um negócio próprio no novo território, cuidar de
terras, roçar e estabelecer redes comerciais. Estes, por sua vez,
acreditavam que “haviam imigrado (...) razoavelmente bem informados a
respeito de aonde ir, onde encontrar trabalho, e que tipo de trabalho os
esperaria (...)”.72
Em São João da Boa Vista, primeiro moraram no porão de uma
padaria e dormiram no borralho, um brasido coberto de cinzas espalhando
calor insuportável do forno. Quando o bebê Miguel, com seu choro, feriu o
ar pela primeira vez em 20 de maio de 1911, encontrava-se nessa padaria,
cujo nome era Maximina. Isto aconteceu em meio ao cheiro dos pães
assados e do ar abafado daquele porão.
Após cinco meses, a família mudou para uma pequena casa de
esquina, situada na avenida principal da cidade, cujo endereço era Avenida
Dona Gertrudes, número 456, onde viveram por 76 anos. Ao se alocarem
nessa casa, o fizeram por questões de conterraneidade, previstas nas
relações entre familiares, os quais também se instalaram na vizinhança. A
partir daí esses libaneses entraram no campo da economia familiar para a
sobrevivência e florescimento da mesma, porque normalmente nos
primeiros momentos após a acomodação na cidade, era típico que se
ajudassem mutuamente.
Nesse momento Jorge Nicolau começou a se projetar para a
organização da economia familiar. Desde que partira de sua terra natal para
viver o sonho da vontade de vencer os conflitos trazidos por outrem, assim

71FALCONI,

Rodrigo Rossi. Logradouros de São João da Boa Vista – SP. São

Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 317 - 318.
72TRUZZI,

op. cit., p. 44.
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como

os

demais,

buscaram

“redimir

suas

famílias

de

situações

desfavoráveis”73.
Uma das qualidades da família para os negócios era a teimosia,
ouvindo-se em casa comentários sobre tal comportamento, atitude que as
autoras Amadi e Lindes indicaram como qualidade de origem libanesa.
Segundo as autoras, o preconceito existente em relação a estes imigrantes
pode ser observado, em especial, relacionado aos comportamentos
mercantis.
(...) Eles eram teimosos e aos poucos foram rompendo os
preconceitos, levando seus produtos para os mais distantes
cantos do município, batendo de porta em porta e
negociando o tempo todo. (...) Os libaneses com sua
teimosia foram rompendo vários preconceitos. Um dos mais
difíceis foi convencer os brasileiros de que os produtos que
levavam em suas enormes malas eram tão bons quanto
aqueles importados de outros países.74

As autoras descrevem, ainda, a vida dos pais de Miguel, enfatizando
como era a labuta diária para vender os produtos carregados dentro de uma
grande mala, e como, após algum tempo ficou conhecido nas redondezas.
A partir disso, conseguiu economizar recursos para abrir a própria loja.
Sabemos que o caminho para os negócios foi árduo. Depois de
percorrer quilômetros a pé, “gastando sapato”, labutando, abriram o que era
chamado de “um pequeno negócio”. Era uma “lojinha” na qual Jorge
ensinou Maria, a mãe, a começar a trabalhar, além, logicamente, de outros
afazeres dos quais ela já se ocupava. Os produtos derivados de laticínios,
como coalhada seca e leite eram vendidos: o primeiro, num saquinho de
pano, e o segundo, em latões ou garrafas de vidro.
Enquanto mascateava produtos trazidos do Líbano, importados de
outros países ou confeccionados nas fábricas, que começavam a ser
73TRUZZI,
74AMADI,

op. cit., p. 15.

Ana C.P.; LINDES, Cassiana. E foi isso companheiro. A ditadura militar

em São João da Boa Vista. São Paulo: UNIFEOB, 2007, p.41.
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instaladas na região, Jorge abriu um negócio comercial, pequeno, e logo
iniciou nas lidas citadinas. Pode-se atribuir que “a inserção dele como
mascate foi a principal estratégia utilizada para a afirmação como
comerciante”.75
A partir do momento em que os imigrantes chegavam ao Brasil
tornavam-se agricultores de pequenas propriedades cultivadas pela família
para a própria subsistência, pois “em geral vinham sem nenhum capital, e
esta atividade somente poderia ser a mascateação”.76 Depois de
economizar bastante dinheiro, e com uma vizinhança aberta por sua rota de
mascate, entre casa e roça, e também na cidade, ali, na própria casa,
aumentava-se o comércio, vendendo seus produtos. Ou seja, a montagem
de um armazém o liberou da atividade de apenas mascatear, passando
assim, a se dedicar também ao próprio comércio. Deste modo, adentrou em
dois ramos da economia: a produção agrária e o comércio na cidade,
enquanto mantinha o quotidiano da vida centrado na família, compondo
uma base estável e sólida de fixação na nova terra.
Era típico dos libaneses terem o comércio e a moradia no mesmo
lugar. Não por acaso, conforme afirma Truzzi, como muitos outros
imigrantes libaneses, dispunham de uma “loja na frente e casa nos
fundos”77. É significativo, assim, o modo como, ao cativarem a freguesia, os
libaneses acabaram se enraizando na nova terra. E o historiador acrescenta
que:
(...) pelas características do negócio de que dependiam para
viver, eram praticamente forçados a se socializar, a entrar
em contato com as pessoas de uma rua, de um bairro, de
um povoado, de uma região rural do interior do Brasil.78

75TRUZZI,
76AMADI;

LINDES, op. cit., p. 29.

77TRUZZI,
78Idem,

op. cit., p. 4.
op. cit., p. 45.
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Essa família se mobilizava em todas as direções, em contato com a
freguesia do centro da cidade, no local onde moravam, e na região rural
onde tinham terras e roçavam. A vinda de outros parentes e conterrâneos
ampliava a possibilidade de crescerem junto ao núcleo familiar, compondo o
que se denominava uma colônia de estrangeiros, no caso o quarteirão
inteiro era ocupado por famílias de origem libanesa. Um perto do outro,
casas vizinhas, a proximidade cujos laços de solidariedade permitiam
construir minorias étnicas com forte inserção social, decorrente do rápido
enriquecimento econômico e das atividades comerciais, que os punha em
contato direto com um público diverso da comunidade de origem.79
Naquele endereço da Avenida Dona Gertrudes 456, e na sequência
das casas, onde aos poucos foram se constituindo, Matilde Miguel Jacob,
por exemplo, morava na casa vizinha, sendo depois o imóvel aumentado, e
hoje abrange a metade de um quarteirão, só de descendentes de árabes.
Há uma casa de comida árabe do filho mais novo de Matilde, que também
se chama Miguel.
Quando Miguel Jorge Nicolau completou cinco anos de idade, os
familiares já possuíam uma pequena propriedade rural, uma fazenda com
poucos hectares e, além de uma pequena leiteria, eram donos de um
armazém “Flor de Maio”, cuja loja ficava à frente da moradia, sediada nos
fundos do mesmo prédio.
Desde pequeno ele iniciara seu trabalho na loja, ora ajudando a mãe,
ora o pai. Um “moleque” que trabalhava sobre um caixote, para que
alcançasse o balcão e pudesse atender os fregueses.
Era uma loja de roupa, de cereais, cada parte era uma
coisa... Trabalhava lá o Miguel, ele era molequinho ainda e
arrumava um caixãozinho para ele subir porque ele não

79NICOLAU,

Maria. Mobilidade Social e Repressão: um imigrante árabe na política

regional, interior de São Paulo, Brasil. In: TALLER INTERNACIONAL “La
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alcançava o balcão, para trabalhar e ajudar. E a dona Maria,
fazia tudo, coitada..., ela lavava, ela passava, ela cozinhava,
ela trabalhava no balcão, e a família dela morava no Santo
Antônio do Jardim.80

Ajudar o pai e a mãe foi uma condição básica para sua formação
como comerciante. A mãe, Maria Nicolau Namen, foi uma pessoa de
importância fundamental na vida de Miguel. O fato de ajudá-la quando subia
no banquinho para alcançar o balcão, já denotava um aspecto cultural e
sentimental, a predileção pela mãe. Matilde Miguel Jacob nos aponta
aspectos de Miguel com relação à mãe, identificando-se um afeto
extraordinário, “(...) seu pai não queria que ofendesse a mãe dele por nada,
porque a mãe dele sacrificou muito para formar ele (...)”81.
Segundo Sergio Vilas Boas, devemos nos preocupar “com pai e mãe,
sim. Pelo menos pai e mãe, que podem ser personagens fascinantes (...)”.82
Ainda mais, no caso do pai, ao alimentar, como também exigir de Miguel o
trabalho suado na roça, na loja e nos demais lugares. Durante sua trajetória
de vida atuou no comércio, na lavoura e na agricultura, além de desenvolver
o ofício de contador. Do gosto pela política e adoração por Getúlio Vargas,
Jorge Nicolau usava calças bombachas83 e saía andando pelas ruas, como

80Entrevista

com Matilde Miguel Jacob em 12 de janeiro de 2002.

81Idem.
82VILAS

BOAS, Sergio. Biografismo: reflexões sobre as escritas da vida. São

Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 50. Nota: Acresce-se que a senhora Maria,
desenvolveu um papel importante até mesmo nas decisões políticas do filho, como
poderemos observar mais adiante em artigos da imprensa, na prefeitura, ou nas
recepções honrosas acompanhando o ex-presidente Jango, em suas visitas a São
João da Boa Vista.
83A

bombacha é uma peça de roupa, calça típica abotoada no tornozelo,

normalmente utilizada pelas culturas gaúchas.

O nome foi adotado do termo

espanhol "bombacha", que significa "calças largas". O termo aqui usado, e
também advindo de pessoas que relataram sobre o modo de vestir de Miguel
Jorge, uma forma simbólica de trazer á tona ‘imitando’ Getúlio. Talvez, isso
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se fosse uma homenagem ao presidente, e de algum modo, isso influenciou
a família, e principalmente o filho mais velho, Miguel.
Referindo-se aos pais, e ao papel que eles têm na vida dos filhos,
Sergio Vilas Boas, delineia que levamos pela vida afora a:
(...) influência dos pais sobre a infância, algo que nos segue
pela vida afora muito depois de nossos pais se tornarem
apenas fotos esmaecidas; portanto, muito do poder que eles
têm vem da ideia desse poder (...) é evidente que pai e mãe
fornecem uma moldura e geram as mensagens que vão
ficando.84

As mensagens funcionam como traços marcantes em nossa
personalidade, ou no nosso corpo, em nossas mentes e faces. Como diz o
poeta Carlos Drummond de Andrade: “pois de tudo fica um pouco, fica um
pouco de teu queixo no queixo da tua filha...”85. Marcas que os pais deixam
nos filhos e que, se pensarmos neste ideal de família, tem uma moldura
baseada na experiência adquirida e enriquecida, conforme analisamos
neste trabalho mais adiante.
1.2.

UM RETRATO DA FAMÍLIA NA ÉPOCA: UM MENINO QUASE

ADULTO.
O ano de 1923 marcou uma mudança profunda na vida de Miguel
Jorge Nicolau. Já rapaz, assumiu com o pai o gerenciamento da fazenda
que haviam adquirido, localizada no sul de Minas, região essa circunvizinha
ao Vale do Ribeira, núcleo de várias outras fazendas situadas na fronteira,

permitisse dar ao ‘status’ da família uma prerrogativa daquele que representava na
época uma inspiração de quem fosse seguir politicamente a forma paternal,
trabalhista, e de diálogo com os trabalhadores.
84VILLAS

BOAS, op. cit., pp. 50 – 51.

85ANDRADE,
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Completa e Prosa. Rio de Janeiro: GB, Companhia José Aguilar Editora, 1973, p.
172.
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compunham o cerne principal da riqueza do país: o gado e o café. Foi desta
região, composta pelo interior de São Paulo com o sudeste mineiro que
emergiram os principais líderes políticos, dominantes no cenário nacional do
período, denominado pela historiografia brasileira de primeira república e,
cuja política, ficou conhecida como “café com leite”86.
Nesse ano, iniciou-se o período em que Miguel Jorge Nicolau ainda
adolescente, trabalhava diuturnamente, dedicava-se à família, e dormia
muito pouco. Tinha como incumbência ajudar os irmãos e a mãe, e se
entregava, principalmente, às lides referentes a todas as atividades
possíveis e também as inimagináveis, caminhando entre o campo e a
cidade.
Um quotidiano que as fotografias de família tiradas na época, não
revelam, a não ser o olhar cansado de um dos filhos. Naqueles idos dos
anos 20, as fotografias não apresentavam marcas no papel do verso da
imagem. Atualmente, utiliza-se papel fotográfico com marca d’água.
A cópia dessa foto é digitalizada, mas o original foi feito a partir do
negativo de médio formato, tirada num estúdio, onde no chão podemos ver
um tecido estampado, tudo ao redor, um vaso, a cortina, preparado para

86Nessa

pesquisa, o termo “café com leite” deve-se ao fato de que São Paulo era

produtor de café e Minas Gerais produtor de leite. Os dois estados eram os mais
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o equilíbrio político tentando a instauração do regime federativo. Mais informações,
ver, por exemplo: TREVISAN, Leonardo. A República Velha. São Paulo: Editora
Global. 1982, p. 67.
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fotografar. Quanto à química usada, tratava-se de prata e foi acionado um
flash com um rebatedor lateral. Assim, percebemos que a sombra se
apresenta bem suave.
A fotografia tem aqui o tamanho diferente do original, de 18x25 cm,
em preto e branco, na posição vertical. O ângulo dos retratados é frontal,
sendo tirada durante o dia. O enquadramento é central e os dois planos são
nítidos. Quanto à sua conservação está excelente, exceto os pequenos
vincos na parte abaixo da foto.
Esse retrato da família de Miguel Jorge Nicolau foi feito quando a
família morava na casa do endereço da Avenida D. Gertrudes, 456. Do
outro lado da casa, próximo a uma praça havia um estúdio. Foi lá que a
família posou para a fotografia. Os retratados usam roupas finas, os
meninos estão elegantemente vestidos e calçados. As botas têm passantes
ao longo do calçado, quase chegando ao tornozelo, suas roupas são calças
até o joelho, e todos usam paletó. Eles vestem gravatas, sendo uma delas
com bolinhas. O garoto mais novo, sentado num banquinho, usa gravata
estilo borboleta. Vemos os cabelos bem penteados, principalmente o do
mais velho, – o garoto da esquerda –, e seu olhar apresenta olheiras
profundas, provavelmente causadas pelas noites mal dormidas.
O pai das crianças está com uma expressão jovial e sorridente. Sua
postura ereta e natural preenche a foto com uma tranquilidade. O mesmo se
aplica à mãe com postura tranquila. Nesse momento fotografado, vemos
nitidamente a hierarquia da família. O pai que ocupa a posição central,
tendo a seu lado esquerdo o filho mais velho, a esposa ao lado direito, e os
dois filhos também posados pela ordem de nascença, sendo o mais novo, o
que se senta no caixote. A mãe está de pé. Encontra-se ligeiramente atrás e
à direita do marido. Ela usa um vestido escuro, talvez de cor preta, e os
cabelos estão presos num coque. Sua expressão esboça um leve sorriso, e
parece satisfeita com a vida.
Ao nos atermos a figura de Miguel Jorge Nicolau, na sua préadolescência, aos 12 anos de idade, era um rapaz alto, ereto, em cujo rosto
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se inscrevia sobrancelhas negras, com um nariz afilado, bochechas
avermelhadas pelo clima da região do sul de Minas, onde trabalhava. Nesse
momento, se deu inicio às atividades na roça, que a meu ver o
impulsionaram a amar o trabalho, a valorizar a produção e se dedicar a algo
que aprendeu desde pequeno.
A fotografia é posada com a família em primeiro plano. É como deve
ser. Segundo Leite “a pose, ainda que dissimulada, é quase inseparável do
retrato. Já se disse que o retrato é uma representação de alguém que sabe
que está sendo fotografado”87. A família sabe que está sendo fotografada, “é
perceptível que se trata de retrato posado, que apresenta signos” de uma
família unida, tornando-a pública.88

Imagem 1 - Foto da Família Nicolau. Ano 1923. Acervo pessoal da família.
(Miguel Jorge Nicolau é o primeiro da esquerda para a direita)

87LEITE,
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Observemos ainda alguns aspectos típicos e de olhares cansados
nos fotografados. Quem conheceu Miguel naquela época viu seus primeiros
passos de transição do campo da “Fazenda Boa Esperança” para a
urbanidade de São João da Boa Vista. É neste contexto que se situa a
fotografia reproduzida aqui, enquanto fonte que nos possibilita “fazer reviver
os personagens do passado (...), assim como trazer um significado àqueles
cenários do passado”89, conforme propõe Kossoy.90
Dessa forma, o que nos salta aos olhos, à primeira vista, é a
expressão facial, o olhar cansado do menino Miguel, e conforme ressalta o
autor Chris Orwig, “na fotografia de pessoas, primeiro somos atraídos pelo
rosto. Um contato visual, honesto e autêntico cria uma conexão e faz com
que o observador olhe uma vez, e então olhe novamente”91.
Tal foto, tirada em um estúdio, comum na época, retrata não apenas
uma família da década de 1920, mas as características da imigração, o
trabalho e a sobrevivência destes personagens, seus valores e aspirações.
É, portanto, a expressão do “anjo da história”, citado por Walter Benjamin,
“seu rosto está dirigido para o passado”.92 É a partir disso que podemos
perceber esse passado de forma a relembrá-lo.
Um sentimento de nostalgia pode ser trazido à tona, na acepção de
contemplar “um pedaço de vida” que nos diz respeito, parte de nós mesmos
está presente e acessível, como afirma o autor:
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90Idem,
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(...) quando contemplamos aquelas fotos guardadas, de
pessoas queridas, ou nossas próprias fotografias do
passado, essa contemplação de um pedaço de vida que nos
diz respeito e que foi desperta em nós uma emoção por um
reviver de algo que nos pertence. (...) Instala-se em nós um
conflito irresolvível e angustiante: ao mesmo tempo em que
a fotografia do passado nos torna acessível uma parte de
nós mesmos, onde, pela emoção, temos acesso ao que foi
ela torna-nos presente a experiência dolorosa do
irrecuperável. Neste sentido, o convívio prazeroso com
essas imagens é mesclado com um sentimento de
impotência perante uma finitude: é o prazer e a dor que são
vividos simultaneamente, a vida de um passado que se
torna presente, a morte de um passado que não volta
mais.93

As fotos guardadas são nossas “relíquias”, às quais devemos respeito
pela trajetória até o presente. Aquelas que ficaram guardadas por um longo
período de tempo, e que significam tanto para quem as vê, como objetos de
valor, como patrimônio e história. A forma com que somos despertados a
olhar esse passado novamente requer de nós o tempero, de ver de novo
algo que nos reaproxima com a emoção provocada pela foto, de um “reviver
de algo que nos pertence”. Somos impelidos a acolher aquele passado
muito mais do que a algo que nos pertence. Mas, de certa forma,
irrecuperável.
É importante ressaltar que o “passado que não volta mais” pode ser
recuperado, narrado, contado, pois o historiador tem essa possibilidade,
aponta

Benjamin.94

O

historiador

escamoteia

o

tempo

e

suas

temporalidades.
Mesmo sem o elo emocional entre as imagens e seu receptor, a
subjetividade não pode ser negada, é algo inerente à realidade humana,
conforme Kossoy:

93KOSSOY,

Idem, ibidem.

94BENJAMIN,

Walter. O Narrador. In: Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica,

arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense,
1987.
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(...) paisagens, cenários ou personagens com os quais não
tivemos contato, que nos são estranhos, nós vamos trazêlos à vida para entendermos quem foram essas pessoas e o
que representam esses cenários. [...] nesta procura de
significado mais profundo, está presente, de alguma
maneira, um compromisso subjetivo (e emocional), mesmo
que os recursos usados para a interpretação sejam dados
objetivos.95

A procura por um significado mais profundo traz um binômio à tona
como tônus para a imagem que se têm á frente. Pode-se avaliar, entre o
subjetivo e os objetivos daquela foto, um caminho quase imperceptível, em
direção ao passado.
Ao analisar as possibilidades quanto às formas de percepção e
análise da fotografia, de uma realidade que se quer compreender, pode-se
levar em consideração, o que Leite coloca sobre as imagens:
Em certa medida, compreender por que e para que algumas
imagens foram construídas altera o conteúdo das imagens e
amplia a visão desse conteúdo. [...], as fotografias estão a
exigir um estudo comparativo de sistemas de significados,
das mediações entre a realidade que se quer compreender e
a imagem dessa realidade.96

O “ampliar a visão desse conteúdo” significa ver além do que está
pura e simplesmente fotografado. O quão a imagem tem a transmitir a partir
dessa amplitude, e o que seu significado, aventado pelo plano da imagem e
da perspectiva, representa.
Dessa forma, pode-se abrir uma discussão sobre a realidade, a partir
da amplitude do conteúdo apresentado. A realidade representa na fotografia
elementos culturais, valores que se traduzem nas relações sociais. Uma vez
que são árabes libaneses, as transformações pelas quais passa a cidade de
São João da Boa Vista, são inúmeras.
A fotografia em análise apresenta detalhes das roupas, vestimentas
típicas de época, de forma a indicar meninos usando calças até o joelho,

95KOSSOY,
96LEITE,

op. cit., pp. 10-11.

op. cit., p. 26.
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botinas. O seu pai, Jorge, ocupa o espaço central na fotografia. Ele é o
chefe da família, com a esposa ao lado, representada pela figura sóbria de
Maria Namen Nicolau.
O retrato foi produzido num estúdio, com tecidos ao chão e papel de
parede próprio de ambientes como esse, para fotografia. Se observarmos o
quanto essa foto permitiu “comprovar uma uniformidade da representação
fotográfica (...) chamou a atenção para a auto representação”97 da família
em sua hierarquia, economicamente falando. Todos os quatro estão muito
bem vestidos e arrumados, com uma riqueza de detalhes.
A ampliação desses detalhes, não apenas das roupas, mas da
postura, do olhar, permite observar a realidade dessa família da qual “a
ampliação de um recorte da realidade é frequentemente o que se consegue
fazer para analisar um documento (...) sem afastar o observador da
realidade observada”.98
Leite vai mais longe, ao passar a ideia do sentido da leitura do
individual, e de forma bastante interessante, pensar no social, na cultura e
no todo que essa foto representa:
Até certo ponto a fotografia reproduz as diferentes partes de
uma cultura que, ainda que seja composta dessas diferentes
partes, é vivida como um todo. Uma das dificuldades
maiores da leitura de articulações sociais na imagem é
chegar a compreensão do todo através do fenômeno
individual observável. O conhecimento prévio do todo, da
cultura ou do seu aspecto estudado, não pode ser
negligenciado.99

Os hábitos de uma maneira geral, aqueles que a família traz de sua
cultura, como as práticas alimentares, as roupas, a forma de expandir o
comércio e demais mudanças serão retomadas mais adiante. A culinária
árabe, por exemplo, influenciou a população, manifestação perceptível pela
97Idem,

p. 79.

98Idem,

p. 78.

99Idem,

p. 44.

68

proximidade das pessoas com a família de Miguel Jorge Nicolau, quando
das comemorações de aniversários, quando pai e filho festejavam juntos.
As pessoas apareciam, vindas de todos os lugares, para a casa do prefeito
e também comemoravam com ele. É o que veremos através de artigos de
imprensa publicados no jornal O Município.100
É importante enfatizar que a cultura trazida por essa família e
demais conterrâneos, desde sua vinda ao Brasil, mudou hábitos locais. A
família de Miguel Jorge Nicolau, estabelecida na cidade, em suas lides
citadinas, foi expandindo relações sociais, através do comércio, da pecuária
e para o próprio Miguel, da atividade como guarda-livros. Esta atividade
veio, mais tarde, influenciar suas decisões.

1.3.

O

TRABALHO

COMO

DEFINIÇÃO

DE

SUA

IDENTIDADE

MASCULINA.

Miguel começou trabalhando como contador a partir de 12 anos de
idade, segundo uma parenta, Matilde Miguel Jacob, em entrevista, assim
como também informaram outras pessoas da família e fora desse âmbito,
também. Primeiro, dentro de casa, contabilizando as contas juntamente com
o pai, depois, com o passar do tempo, adquirindo independência, investindo
em curso técnico para si, foi se familiarizando com a rentabilidade que podia
gerar e administrar. O seu empenho em aprender era nato,

100Retomaremos

o

tal aspecto sobre a representatividade cultural que Miguel Jorge

Nicolau e seu pai exerciam ao realizarem suas festas de aniversários. Essas
comemorações influenciaram a formação de opinião das pessoas, fazendo com
que elas se aproximassem dele de maneira natural, simples. Os aniversários eram
matéria de artigos de jornais. Todo ano publicava-se sobre o evento e o quanto o
acontecimento era importante, pois as pessoas podiam visitar a casa do prefeito,
compartilhar com ele momentos festivos familiares.
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desenvolvimento foi avançando, até que se tornou comerciante e adquiriu
“sozinho” a possibilidade de se enfronhar com os “números”, isto é,
conviveu nesse meio e teve a oportunidade de se apropriar desse
conhecimento. Seu gosto pelo trabalho foi levando-o a adotar posturas de
um jovem investidor. Dentro de casa, havia a loja, depois o armazém num
bairro chamado “Óleo”, quando, a seguir, se orientou para adquirir contatos,
e foi crescendo, aplicando seu conhecimento. Até que conheceu partidários
trabalhistas, se interessando pela política.
Na verdade, ao prestar serviços para casa e a receita da fazenda
(roça, comumente denominada), Miguel Jorge Nicolau administrava todas
as contas. O termo contador é o equivalente ao termo bookkeeper que quer
dizer “guarda-livros”, alguém que faz as contas, contabiliza, controla o fluxo
do caixa. A origem desse nome provém de sua principal função que, até
então, era a de escriturar e manter em boa ordem os livros mercantis das
empresas comerciais. Era um trabalho altamente mecanicista, exigindo
pouca especialização, e quase nenhum conhecimento científico. Com o
passar do tempo, o comércio e a economia cresceram significativamente e,
de igual forma, esse profissional passou a ser cada vez mais importante
para a sociedade, de modo que o simples cuidado com as obrigações
assessórias, aos poucos, deixou de ser a sua principal função. O contador
contemporâneo precisou se adaptar às novas exigências do mercado,
abandonando o paradigma de “guarda-livros” e assumindo o papel de um
“contador gestor”.101
Miguel Jorge Nicolau começou a estudar na Escola de Comércio,
formou-se contador, e diz Matilde, “(...) só contador. Aí ele tinha mais
capacidade do que se tivesse estudado”102. Essa atividade o influenciou
101

O papel do contador na gestão tributária dos pequenos empreendimentos. In:

http://www.houseconsultoria.com.br/o-papel-do-contador-na-gestao-tributaria-dospequenos-empreendimentos-andre-charone-tavares-lopes, (Acessado em 14 de
Janeiro de 2013).
102

Entrevista com Matilde Miguel Jacob em 12 de janeiro de 2002.
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muito na escolha de sua carreira política, pois Miguel trabalhava bastante
em casa, no comércio, na roça, na cidade, expandindo suas ligações com
as pessoas.
Pode-se dizer, parafraseando Williams, que se trata de um conjunto
de práticas expressando um “sistema de significações”. Uma definição mais
precisa de Williams demonstra que o termo cultura pode ser especificado e
fortalecido enquanto um sistema de significações realizado. Esse sistema
de significações compreende tipos de organização social e sistemas de
sinais, de signos mais específicos, como sistemas políticos, econômicos e
geracionais. Quando se pensa, mais especificamente, em parentesco, o
autor aponta para a compreensão da particularidade de cada um, pois cada
um possui seu próprio sistema de significações.103 As relações sociais

103WILLIAMS,

Raymond. Cultura. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de

Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 10, 11, 28, 206. Williams desenvolve a sociologia da
cultura, historiando seu conceito desde a ideia de cultivo de plantas, criação e
reprodução de animais e mais adiante, pelo cultivo da mente humana. Segundo
ele, a partir dessa ideia de cultivo humano desenvolveu-se a ideia de cultura, e
que, principalmente, no século XIX era ligada à noção de civilização. Por
civilização, existia uma ideia de evolução, e, segundo ela, os povos considerados
menos desenvolvidos não poderiam partilhar dessa “cultura”. Williams apresenta
quem seriam aqueles cujas qualidades indicavam sinônimo de cultura: “Enquanto
isso, no uso mais geral, houve grande desenvolvimento do sentido de “cultura”
como cultivo ativo da mente. Podemos distinguir uma gama de significados desde
(i) um estado mental desenvolvido – como em “pessoa de cultura”, “pessoa culta”,
passando por (ii) os processos desse desenvolvimento – como em “interesses
culturais”, “atividades culturais”, até (iii) os meios desse processo – como em
cultura considerada como “as artes” e “o trabalho intelectual do homem”. Em nossa
época, (iii) é o sentido geral mais comum, embora todos eles sejam usuais [...]”. Se
pensarmos no sentido antropológico e sociólogo como um “modo de vida global”,
Williams aponta que essa amplidão de sentidos pode ser delimitada, até certo
ponto. De cultura, o tema pode se ampliar também às ideologias, umas das mais
notáveis formas de produção cultural coletiva, embora a noção de um espírito
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estabelecidas a partir da imigração possuem significados culturais,
mobilizadas durante todo o processo migratório e de fixação no novo
território.
No ano de 1923, Miguel Jorge Nicolau era ajudante de ordens e
comerciante nas atividades de produção e distribuição de produtos agro
alimentares na cidade de São João da Boa Vista, através da venda no
Armazém “Flor de Maio”. Essa atividade era pontuada por algo que lhe dava
certa autonomia, fazendo-o pensar em se desvencilhar de algumas tarefas
que o ligava ao pai e o desviava da função comercial.
Os anos passaram, e em 1926, então com 15 anos de idade, Miguel
concentrou-se mais neste espaço comercial, sem transitar tanto entre a
fazenda e a casa. Assim, começou outra atividade, somada a essa da
lojinha: o trabalho de guarda-livros.
Naquela época, Miguel Jorge Nicolau era um iniciante nesse assunto.
Ao se ocupar ativamente na arte de escriturar e manter em boa ordem os
livros mercantis, da loja do pai e as finanças da fazenda, aprendeu rápido a
contabilizar a parte financeira. Uma tarefa de seu quotidiano, que se
somava às outras e, aos poucos, foi lhe mostrando caminhos, os quais mais
tarde lhe foram favoráveis a desenvolver estruturas educacionais, como a
construção de uma escola de contabilidade e de cursos técnicos na década
de 1950.104 O prédio dessa instituição ficou vinculado à prefeitura local e
recebeu o nome de Escola Técnica de Comércio Municipal.
A partir do trabalho começou a definir sua identidade. A marca de sua
masculinidade, que segundo a proposta de Nolasco:

formador não possa ser vinculada ao que se entende por ideologia. Seria exagero
dizer que toda produção cultural é determinada pela ideologia ou por esta
orientada, mas aceitável que exista ideologia em determinadas culturas.
104A

Escola de Comércio em São João da Boa Vista foi fundada durante a gestão

de Miguel Jorge Nicolau. Ela surgiu por seu interesse nos cursos técnicos, o que
se destacou na imprensa e será discutido aqui, no capítulo seguinte.
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O trabalho define a primeira marca de masculinidade, na
medida em que, no plano social, viabiliza a saída da própria
família. Aparentemente, o trabalho confere ao homem um
status de independência no âmbito financeiro. Uma de suas
funções é dissolver o vínculo com a família, tornando-o, sob
o pretexto da independência, indivíduo comprometido com
uma obsessão “produtiva”.105

Conferir uma perspectiva de compromissos e preocupações com o
trabalho trouxe uma nova perspectiva para o desenvolvimento de Miguel.
Foi assim que ele começou a adquirir mais independência, devido à
forma de trabalho na qual seu tempo era consumido, entre duas atividades,
escriturar e comerciar. Com isso, Miguel Jorge Nicolau sentia-se atraído
pela possibilidade de crescer. Percebia o quanto a atividade o impulsionava
a aprender outros empreendimentos, além da contabilidade e das finanças,
e servir o outro de forma mais política. Havia assim, algo que buscava
nessa fase da vida, e abria-lhe perspectivas para um trabalho próprio,
ganhando dinheiro próprio, sem intermediação do pai.
Isso o levou a se posicionar mais tarde, então em 1932, como um
comerciante

e

fazendeiro

bem-sucedido,

administrador

de

terras,

controlador de uma grande parcela do fluxo das produções geradas na
cidade de São João da Boa Vista, incluindo outras cidades da região, como
Andradas, Águas da Prata, Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Santo
Antônio do Jardim, Aguaí, e outras.
Miguel, desde muito cedo, teve contato com a produção rural, durante
toda a vida se dedicou a agricultura e pecuária com paixão, cuidando das
terras da fazenda, como também da circulação de produtos entre a cidade e
o campo.
O sonho de Miguel Jorge Nicolau passou a ser conquistado a cada
dia, a cada hora, a cada minuto e, com afinco, mobilizou-se para tal. Seu
percurso mudou de rumo e, no momento em que menos esperava, algo
inusitado aconteceu: uma pessoa que buscava sentimentos afetivos

105NOLASCO,

Sócrates Álvares. O Mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco,

1993, pp. 50 -51.
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encontrou alguém importante na vida. Em 1936, conheceu Elza Estevez,
dando início a um relacionamento afetuoso, duradouro, residindo juntos na
cidade de São Paulo nos anos 40 e 50. Casaram-se mais tarde, somente
em 1964, tendo como frutos dessa união duas filhas, Katia e Maria.
Fouad Nassralla, já mencionado, foi padrinho de casamento de
Miguel Jorge Nicolau. A família de Fouad também veio do Líbano,
primeiramente, para uma cidade no Paraná, onde inicialmente inseriu-se no
ramo agrícola, comprando terras, e posteriormente, vindo morar em São
Paulo.
Mas a natureza do relacionamento entre Elza Estevez e Miguel Jorge
Nicolau, para uma cidade de porte pequeno e onde uma minoria se
“fechava”, ou até mesmo observava em demasia a vida um do outro, tornou
aos poucos a vida dessas duas pessoas, algo atraente para boatos, mas
também velado às relações societárias. Elza não era aceita e nem mesmo
bem-vinda, sendo rejeitada.
Miguel passou então a viver naqueles anos em São Paulo. Na capital,
no ano de 1937 eles conviveram desde muito cedo. Elza se manteve ligada
a Miguel e suas vidas foram alvo de muitos preconceitos e comentários que
“caíam na boca do povo”. Era uma mulher mal falada, invejada pelo seu
estilo de vestir, de ter uma postura avançada para a época e, até mesmo,
redigia os discursos de Miguel Jorge Nicolau. Tudo ocorreu numa época
imposta pela lógica da industrialização, urbanização e transformação das
redes de sociabilidade do casal, durante os anos de 1940 e 50.
Foi um período em que Miguel Jorge Nicolau e Elza Estevez viveram
os conflitos das relações afetivas decorrentes das oposições de suas
famílias, do não reconhecimento oficial das filhas que, já grandes,
participaram da vida do casal. Viveram os conflitos tanto de ordem política,
como no âmbito familiar, resultante, durante muito tempo, do convívio com
empregadas, babás, tias, tios, com amigos de Miguel Jorge Nicolau ou de
Elza Estevez, ou até com pessoas conhecidas que tinham tempo para
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tomar conta de crianças, e com vizinhos do prédio onde moraram no centro
de São Paulo.
O relacionamento de 28 anos, desde 1936 até 1964, ano em que
Miguel Jorge Nicolau e Elza Estevez se casaram tardiamente, por questões
expostas a seguir. Ela, enfim, passou a ter o nome de casada, Elza Estevez
Nicolau.
No segundo capítulo, o “não casar” vai ser problematizado, debatido
conforme os conflitos que surgiram a partir de uma convivência clandestina.
Principalmente, levanta-se toda a problemática que esse relacionamento
envolve, considerando-se a vida privada e pública que esse casal trouxe
para a história.
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CAPÍTULO II: ATRÁS DE UM GRANDE HOMEM SEMPRE EXISTE UMA
GRANDE MULHER.

“Elas são o poder que se esconde atrás do trono...”.106
Traduzir uma “sentença” dessas é traduzir as várias formas, pelas
quais se manifestam as mulheres, “é tentar refletir em termos de fronteiras,
de partilhas, de equilíbrio; de sedução e de amor; mas também de conflitos
e de concessões, de deslocamentos, e de contra poderes”.107
Podemos também pensar na possível interpretação presente na
citação a seguir:
“Atrás de um grande homem sempre existe uma grande
mulher”, parece ser um adágio popular do tempo em que
nós mulheres ainda precisávamos vangloriar-nos, a fim de
acreditarmos na nossa importância. Mesmo assim, nos
colocando atrás dos homens. Tentava-se dizer com isso que
por trás do trabalho masculino, que aparecia para a
sociedade, estavam as mãos femininas assessorando no
trabalho invisível de dona de casa.108

Mas são mulheres que “atrás” dos homens, levam o “leme” segundo a
tradição da condução da vida privada e da vida pública desses homens.
Esse capítulo traz a perspectiva do que foi esse relacionamento entre
um homem e uma mulher, de que forma fez parte da história e que
impulsionou todo um processo dentro do espaço privado, integrador do
espaço público.

106PERROT,
107Idem,

2005, p. 265.

op. cit., p. 264.

108Sabedoria

da Coruja – Graziela Domini Peixoto. Disponível em:

http://sabedoriadacoruja.blogspot.com.br/2010/04/18-atras-de-um-grande-homemsempre.html (Acessado em 22 de janeiro de 2013).
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Elza Estevez foi companheira de Miguel Jorge Nicolau em todas as
horas. Nesse sentido, analisa-se primeiramente as relações afetivas
familiares.
2.1 RELAÇÕES AFETIVAS FAMILIARES
(...) Na vida sempre criamos expectativas sobre o
outro, na qual, a cada instante tomamos a
responsabilidade de assumir o que é nosso.
Devemos fazer isso de peito aberto e com muita
vontade (...). Tenho lembranças de quando minha
mãe dizia sobre ter autodomínio, força de
vontade e muita perspicácia para sermos felizes.
Tudo isso nos conduz à felicidade.109

Imagem 2 - Elza Estevez, 1936.
Arquivo pessoal de Maria Nicolau110.

109NICOLAU,

Maria. Sete Receitas para relacionamentos amorosos: como romper

relações ruins e construir um novo e verdadeiro amor. 1ª edição. São Paulo:
Edição do Autor, 2011.
110NOTA:

refiro-me aqui ao conto publicado num jornal local em 2005, o qual

segue: “A foto acima foi tirada em um estúdio da Rua Liberdade: Foto Oriental,
ainda em 1936. Dona Elza Estevez, morava à época em São Paulo”. A imagem me
veio à mão enquanto revirava alguns objetos antigos, guardados em uma velha
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Destaca-se a vida de Miguel Jorge Nicolau e de Elza Estevez. Um
relacionamento que, desde o início de um namoro, até um casamento
tardio, decompôs-se de conflitos, de preconceitos, de estigmas. Exatamente
aí observa-se o espaço privado sendo invadido pelo mundo público. Um
mundo familiar cujas vidas foram privadas de tradição, sem referência sobre
os ritos do casamento, sem a oficialização. Mas, por outro lado, um mundo
público,

que

sequer

percebeu

a

ausência

da

união

formalmente

reconhecida. Houve sim, mais de um conflito extenso até a concretização
oficial dessa união, porém o casal permaneceu sempre unido, desde o
começo.
A trama desse relacionamento foi capital para a compreensão do
quotidiano da vida naquele momento e como se dava a extensão do mundo
privado para a ordem pública. .
Elza Estevez era a filha mais velha de sete irmãos, de uma família
cujo pai era brasileiro, Emilio Estevez, mas de origem espanhola, nascido
em 1892, em Machado, Minas Gerais. Seus avós, José Benito Estevez e
Francisca Barreiro Estevez, ambos nascidos em Monte Vedra, norte da
Espanha, na Galícia. Sua mãe, Joana Baptista Beraldi, nascida em 14 de
abril 1897 era filha de Domingos Beraldi e Gracia Baule Beraldi, nascidos no

caixa de papelão. (...) Quem não busca em meio aos retratos antigos um registro
significativo? Uma resposta ou um sinal? Esta me entusiasmou. Uma foto de
minha mãe com dedicatória ao meu pai. Um gesto de carinho daquela dama. A luz
desta imagem iluminou mais que a minha memória e evocou os sentimentos das
pessoas que vivem um grande amor. Um verdadeiro talismã. Herdamos mais que
fotos, herdamos também a sorte de seus personagens. Um objeto como este só
demonstra o que e quanto nos foi legado por nossos antepassados. Hoje tudo isso
deve estar em alguma parte de nós mesmos. É hora de revirar o baú e buscar
enxergá-los. Espero que você, leitor, também perceba seus talismãs. “Fotos ou
outros vestígios, até mesmo impressões digitais herdadas com a boa sorte de
quem as deixou”. NICOLAU, Maria. “Contos de São João: Herdamos também a
sorte”. In: Gazeta de São João, 24 de Março de 2005, nº 2280, p. 10.
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norte da Itália. Tinham vindo para o Brasil por temerem as perseguições de
Mussolini em 1914 e se sentiram atraídos pelas propagandas sobre o Brasil,
segundo assegurou a irmã mais nova de Elza Estevez, Vera Estevez.
De acordo com a descrição de Vera, três membros da família vieram
para o Brasil, enriqueceram-se com os recursos de uma fazenda que
possuíam em terras italianas, conforme narrativa:
(...) veio primeiro o Domingos Beraldi. Veio o tio Paschoal,
tio José e a Giosonira. Vieram os três. E a mamãe nasceu
aqui em São João, onde é a loja Mahfuz. Tinha uma casa
boa, (...) nasceu em casa porque naquela época (...), Eles
tinham fazenda. Eles tinham plantação de oliva na Itália. Era
uma beleza e ganharam muito dinheiro e quiseram vir.111

Dos tios de Vera, três vieram para o Brasil, depois de ganhar dinheiro
com a plantação de olivas, na Itália. Joana Baptista, mãe de Elza, nasceu
em casa, com o auxílio de uma parteira. Cresceu em São João da Boa Vista
e quando ficou moça, sua vida tomou um rumo após conhecer o rapaz que
viria a ser seu marido e pais de Elza.
Conforme conta a filha, o nome do moço era Emilio, que passou a
cortejá-la, tocando violino. Serenatas em estilo romântico, fazendo com que
Joana permanecesse descomedidamente atraída por ele. O seu semblante
moreno, cabelos negros e olhos azuis faziam-na derreter-se de amor.
Os pais de Elza se casaram cedo. De acordo com informações de
Vera, os pais eram jovens:
(...) a mamãe tinha 17 anos. Era mocinha, né bem? O meu
pai 21 (...) Mas ele deu o golpe do baú. Ele não trabalhava,
mas era bonito. Pena que não tenho foto dele de mocinho.
Tinha o cabelo preto, um bigode, parecia um espanhol. Ele
puxou todo o meu avô espanhol (...).
A minha avó tinha um dinheiro e montaram tudo em São
Paulo e o papai em uma casa alemã (...).112
111Entrevista

com Vera Estevez em 22 de fevereiro de 2011. Vera era uma das

irmãs mais nova de Elza. Acompanhava sua irmã em festas, bailes, idas ao
cinema e passeios pela avenida principal da cidade.
112Ibidem.
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Naquela época, casava-se cedo, e “pelas leis da Igreja, os rapazes
podiam contrair casamento; as meninas estavam aptas a partir dos 12”.113
No caso da união dos pais de Miguel, também contraíram matrimônio
bastante jovens.
Vera Estevez se recorda dos primeiros tempos de namoro entre Elza
Estevez e Miguel Jorge Nicolau. Nos anos 30, havia “o hábito de ir a
danças, ao cinema”,114 e segundo Mary Del Priori, as “moças de família”,
não podiam usar “roupas sensuais, evitavam ficar a sós no escuro, saindo
só na companhia de um “segurador de vela”. Vera relembra, sorridente, um
fato que na ocasião fora muito constrangedor:
E a gente ia ao cinema e eu segurava vela. E eu apanhei
também (...). Uma vez nós fomos no cinema e então eu
lembro que naquela noite, eu não me lembro de que filme
era, a Elza e o Miguel sentaram perto e eu sentei pra lá...
Menina,... Na saída...! o Seu Emilio estava lá na frente do
teatro. Todo mundo saindo, ele estava lá. Tentou pegar o
Miguel por ali, e todo mundo acudiu. A Elza gritava e eu
também, nós fomos embora para casa apanhando. Depois o
Miguel foi lá em casa conversar com o meu pai (...).115

Ir ao cinema sozinha, como apontou Del Priori, era inadmissível, pois
as “moças de família” tinham que levar um “segurador de vela”, e Vera fez
esse papel. Os três apanharam muito em praça pública.. E no caso do pai
de Elza, foi uma verdadeira confusão. Ele ameaçava Miguel, por achar
muito precoce a filha namorar, ir ao cinema e atrever-se a ficar perto do
namorado.
Elza Estevez, aos 14 anos saiu da cidade de São João, residiu em
Campinas e depois seguiu para São Paulo, morando em casa de parentes
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até os 19 anos, quando então retornou à sua cidade natal. Durante esse
período, trabalhou na casa de parentes como empregada doméstica, depois
fez curso de enfermagem, por três anos.
[...] Ela foi fazer um curso de enfermagem. Mas antes
quando ela era mocinha, bem, a Elza foi para São Paulo na
casa do tio Belmiro, ela tinha 14 anos. 14, 15, 16, 17 e 18...
Depois ela veio para São João, porque ela se desentendeu
com a mulher do Belmiro, a dona Olga, ela era muito
ciumenta, e a Elza pediu que ela queria vir, né? Aí ela falou,
“você vai lá para sua casa...” Aí ela veio, ela tinha 19
anos.116

De acordo com Vera Estevez, Elza Estevez afastou-se de São João
da Boa Vista por uma questão financeira, afinal precisava ajudar a família,
bastante

numerosa.

Por

ser

a

filha

mais

velha,

tinha

muitas

responsabilidades com os irmãos. Tomou conta deles quando bebês e
ajudou a criá-los, enfrentando o pai, que causava conflitos em família.
Após o curso de enfermagem ela se integrou num serviço de
enfermagem no Hospital Santa Helena, nos anos 1940. Essa possibilidade,
encontrada por ela, significava melhoria de vida e perspectivas de futuro.
Nos anos de 1930, o Brasil possuía um considerável número de
imigrantes de diferentes lugares, países e línguas. Algumas famílias não
aceitavam o namoro de seus parentes com pessoas de outras origens.
Isso aconteceu com Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau, um
descendente turco e uma descendente italiana com espanhol, que sentiram
no seio de suas famílias as dificuldades pelas suas escolhas. Desde o
instante em que iniciaram o relacionamento sentiram-se pressionados e não
compreendidos.
Num primeiro momento, de acordo com as palavras de outra irmã de
Elza, Olga:
(...) o grande amor de Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau
foi traçado pelo destino. Miguel se encontrava na estação de
trem, quando desembarcou Elza, muito linda, e os olhares
116Idem.
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se cruzaram... E aí nasceu uma grande paixão. As famílias
demoraram a aceitar um ao outro.117

Essa frase, “o amor de Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau foi
traçado

pelo

destino”,

expressa

o

sentido

inovador

contido

no

relacionamento deles. O amor, esse sentimento ingênuo apesar das
oposições familiares é expressão desse romantismo.

Advindos

de

famílias diferentes, com valores e expectativas distintos, cada qual,
expressando sua cultura, e só isto teria bastado para um quotidiano pleno
de confronto de ideias. Mas publicamente tiveram também que enfrentar a
reprovação, sendo discriminados por não estarem unidos pelo casamento
oficial e católico, sem uma organização familiar adequada para os padrões
de época, e ainda mais com filhos, nascidos sem que a união dos pais
estivesse “regularizada”.
Conforme aponta Del Priori, na época :
A escolha do cônjuge já era assunto dos enamorados, mas
só em tese, pois na prática a influência familiar (...) era
fortíssima. Acreditava-se que dificilmente um casamento
realizado contra a vontade da família desse certo.118

Se tomarmos o que aconteceu com os dois, a forma como chegaram
a se unir “violou” tal afirmação. Ficaram juntos até o fim de suas vidas. Na
perspectiva que Truzzi aponta, afrontaram, desde o namoro, o preceito de
que deveriam buscara noiva na aldeia de origem e não poderia haver
casamentos fora do padrão da família. E, observe-se o dizer de Truzzi a
respeito dos membros da mesma etnia:
(...) [que] para os ricos a mistura com nativos ou com outras
etnias de imigrantes se processou mais lentamente do que
para o restante da colônia, (...) assim, é muito comum o

117Depoimento
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padrão de buscar a noiva na aldeia de origem ou mesmo de
casar no interior da própria família ampliada – entre primos,
por exemplo, (...).119

Observamos que a etnia do grupo precisava ser preservada, a
mistura com os nativos não era permitida dentro da colônia. Se a noiva não
viesse da aldeia de origem, teria que ser alguém da própria família, o que
aconteceria provavelmente entre primos, ou outra possibilidade, desde que
dentro das relações de parentesco. Levando-se isso em consideração, há
uma entrevista em que Vera relatou sobre esse aspecto:
Não aceitava de jeito nenhum... a dona Maria não queria o
namoro, ela queria uma turca... Turca não. Libanesa. Eles
querem que case com Libanês. Não aceitava... E a Elza era
teimosa. A Elza ia lá se dava com aquela empregada, né? E
aí ela entrava em contato com ela... Depois a Elza foi morar
em São Paulo, (...) ela morava na Bela Vista, num quarto de
uma senhora e ela pagava a pensão.120

A não aceitação era algo difícil de ser “obedecido” por Elza Estevez.
Pelo que Vera Estevez contou, Elza Estevez foi teimosa, procurou meios de
se comunicar com Miguel usando um canal, uma mensageira, para saber
notícias do amado. Até parece uma história de “Romeu e Julieta” tendo, as
personagens principais, ajuda da governanta da casa. Mas nesse caso
Elza teve sucesso. Além de sua teimosia, lutou para alcançar seus objetivos
e permanecer ao lado de Miguel Jorge Nicolau. E logicamente, outros
confrontos fizeram parte do quotidiano do casal, em diferentes esferas da
vida, cujos desdobramentos serão discutidos mais adiante.
No aspecto das famílias não se misturarem, Vera Estevez expressou
um julgamento de valor que era corrente em sua época, ao dizer que a
família queria uma turca, mas logo se corrigiu ao dizer “turca”, “turca não”,
querendo dizer que tinha que ser uma libanesa, e para si, mantinha a

119TRUZZI,
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opinião de que “turca”, não. O preconceito era presente como expressão do
sujo, alguém que não era bem-vindo, “que não vale a pena”. Essa ressalva
em sua fala mostra o quanto era pesada a circularidade do pensamento, da
cultura e do preconceito.
Há também outra observação a ser inclusa, percebida ao entrevistar
Matilde Miguel Jacob. Ela recordou da seguinte forma o relacionamento
entre pai e mãe:
(...) sua mãe e a sua avó não combinavam muito (...) seu pai
não queria que ofendesse a mãe dele por nada. Porque a
mãe dele sacrificou muito para formar ele. E era aquela
mágoa.121

Miguel não admitia uma ofensa sequer contra a mãe. Ele a protegia,
a amava tanto que a dor que experimentava por quem a ofendesse era uma
mágoa que ficava. Quando perdeu a mãe em 1967, além do desespero do
luto sofria ainda com os problemas da cassação de seus direitos políticos.
As duas situações deixaram-no arrasado, tanto os acontecimentos de sua
vida privada quanto os da vida pública. A perda de um ente querido, a dor e
a perspectiva inexistente de uma vida pública apontavam mais conflitos.
Na vida pública de Miguel Jorge Nicolau, a participação da mãe era
presente também. Miguel adorava a mãe. Parece até que era ela quem
ocupava o lugar de primeira-dama, conforme veremos mais adiante.
Mas o relacionamento do casal era desaprovado também por parte
da família de Elza. De um lado, Maria Namen Nicolau, mãe de Miguel,
queria que o primogênito se casasse com alguém da mesma descendência
dos libaneses, ou seja, casar-se com uma brasileira não era uma hipótese
plausível em momento algum.
Do outro lado, o pai de Elza não aceitava Miguel, dizendo que ele era
cafajeste, aproveitador, conforme relatou Vera:

121Entrevista
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(...) ele tinha fama de cafajeste. Ele queria só passar o
tempo. Mas a sua mãe era a moça mais bonita de São João.
No tempo dela, ela se vestia muito bem (...) mas a sua mãe
era a moça mais bonita de São João. (...) Depois o Miguel
foi lá em casa conversar com o meu pai. Eles falavam,
falavam e de nada adiantou. Ele falou assim “ah! Você é um
cafajeste, eu não quero esse namoro”. Acho que ela tinha 20
anos, bem.122

Emilio Estevez via em Miguel Jorge Nicolau a figura de um
“cafajeste”, porque esta era a fama do rapaz. Muito namorador e cheio de
charme para atrair o sexo oposto. Conforme se observa na fala de Vera, ele
só queria ‘passar o tempo’, expressão esta relacionada ao descompromisso
com alguém.
De nada adiantou Miguel Jorge Nicolau ir conversar com Emilio
Estevez. O pai não permitiu o namoro da filha. Árabes não aceitavam
italianos e vice-versa. Uma moça italiana não poderia namorar um árabe.
Uma irmã de Elza lembra bem dessa oposição. Alega que o pai não
aceitava o libanês: “meu pai não queria, ele não queria um libanês para
ela”.123
Por mais que Miguel tenha tentado convencer o pai, não teve
sucesso algum. Havia um movimento contrário à relação dos dois e se
comentava abertamente pela cidade o quanto era “proibido” aquele namoro,
desde o início. Algumas pessoas, próximas ou que tinham relacionamentos
com Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau, sentiam, às vezes, inveja de uma
relação com tantos obstáculos intrínsecos, mas firme nos propósitos.
Elza se vestia bem, confeccionava as próprias roupas, tinha um dom
para corte e costura, segundo sua irmã revelou em depoimento. Também
desenhava e escolhia o figurino que vestia, assim como os tecidos,
informou Vera. Tais realizações colocavam-na diferentemente de outras
jovens de sua época, e isso não as agradava.

122Entrevista
123Idem.
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Elza era realmente diferente, se portava de maneira diferente do
padrão de gênero de seu tempo, se atirava para o trabalho fora de casa,
tinha ritmo e interesse em aprender mais, participar mais de um quotidiano
feminino diferente para sua época. Ou seja, expressava um tipo incomum
para a época e causava repúdio, muitas vezes, admiração, irreverência das
pessoas em relação a ela.

Não escapou “à pecha de leviana e mal

falada”124, de ser chamada de “vassourinha” ou “maçaneta” mantendo as
aparências de moça respeitável”.125 Isso se deve ao fato de Elza ter sido
emancipada, trabalhar na capital e viver independente muito cedo.
O relacionamento de Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau levantou
rumores de que ele, além de “aproveitador” e “cafajeste”, também estava
afamado negativamente por “desonrar moças”. Conforme explicita Del
Priori, em trabalho sobre semelhante situação de desonra: “abusaria da
ingenuidade feminina, deixando, ao partir, o coração e, pior, a honra em
pedaços”.126 Para Elza, a situação não funcionava dessa maneira.
Verificamos uma união entre ela e Miguel bastante desafiadora, ou seja,
“abrindo mão da virgindade, e (...) de um casamento, para viver um grande
amor”.127
Todavia, isso não ocorreu de maneira simples. Elza viveu conflitos
por ser considerada muito avançada para uma época, e durante os anos em
que o pai tivera um Cassino em Águas da Prata, lá teve experiências
sexuais, um assunto ventilado em família. Esta questão subsidia reflexões
sobre sua vida e os enfrentamentos nesse sentido.
A irmã Vera contou ainda que quando Elza morou na Rua Saldanha
Marinho, na casa dos pais, ela já era mal falada. Os vizinhos comentavam
sobre a vida desta mulher, distante das condutas exigidas pela sociedade.
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Foi caluniada por muitos128 – e isso teve um peso sobre ela, pois
além da difamação, na década de 1950, quando as investigações do
DEOPS sobre Miguel tiveram início os agentes revelaram a mesma
mentalidade. Veremos no quarto capítulo os registros de tais agentes sobre
Miguel Jorge Nicolau e Elza Estevez.
Elza passou a morar definitivamente na capital em 1941. Em 1953,
ela passou a morar com Miguel no “Grão Pará Hotel”, localizado na Praça
da Bandeira, nº 39. As relações de amor desafiaram parâmetros, posturas
e, para este casal, uma relação estável e serena só ocorreu muito tempo
depois.
Na vida, sempre criamos expectativas sobre o outro, na
qual, a cada instante tomamos a responsabilidade de
assumir o que é nosso. Devemos fazer isso de peito aberto
e com muita vontade. Porém, não é fácil realizar tal tarefa.
(...)
No
relacionamento
amoroso,
é
necessário,
primeiramente, dirigir um olhar àquilo que desejamos: tudo
que diz respeito a uma resposta satisfatória para um
relacionamento amoroso funcionar bem. Para isso, os
envolvidos precisam estar na mesma sintonia. O desejo de
estar bem tem que vir de ambas as partes.129

A responsabilidade e expectativas sobre o outro, e assumir o que nos
pertence faz parte de um processo, tomando nas mãos nossas rédeas, de
maneira autêntica. Essa era a postura de Elza, ao assumir tal
relacionamento. Porém, não foi fácil tal tarefa.
Mesmo depois de Miguel Jorge Nicolau ter sido denunciado no
DEOPS, Elza não desistiu de seu companheiro. A principal razão para os
dois permanecerem juntos estava ligada à autonomia, à autoconfiança, e ao
crédito de sentirem a capacidade de se amar:
É necessário que tenhamos autonomia do nosso ser, para
sermos autoconfiantes. Assim, atrairemos uma sequência de
acontecimentos rica de acertos, por acreditarmos em nós,

128NOTA:

Elza Estevez foi caluniada por romper um padrão.
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na nossa capacidade de amar e de se dar para o outro de
forma essencial.130

Veremos como se pautaram primeiramente os conflitos provenientes
de uma família de italianos, universo no qual Elza Estevez teve um
quotidiano bastante confuso.
2.2 RELAÇÕES DE CONFLITOS FAMILIARES

Imagem 3 – Foto de família de Elza, ano de 1960 (da esquerda para a direita): João, Olga,
Everaldo, Vera, Walter, Elza e Domingos. Acervo pessoal de Maria Nicolau.

Elza Estevez nasceu em São João da Boa Vista em 20 de novembro
de 1916. Naquela época os partos eram feitos em casa, com a ajuda de
uma parteira. Seu nascimento foi bastante rápido, sendo a filha mais velha
dos sete irmãos da família de Emilio Estevez e Joana Baptista Veraldi.
Quando Elza Estevez tinha onze anos de idade já ajudava a preparar
refeições, mamadeiras, limpar a casa e fazer outros serviços domésticos,
auxiliando sua mãe. Cresceu com essa árdua tarefa de cuidar dos irmãos
menores. Sempre muito ocupada, mal tinha tempo para estudar.
Quando completou quatorze anos, seu pai tornou-se bicheiro e
trabalhou num Cassino em Águas da Prata. Era comum o jogo naquela
época. E quando Elza fez quinze anos passou a trabalhar no Cassino,

130Idem,

p. 56.

88

primeiro como ajudante. Depois desempenhou funções na cozinha, no
ambiente do salão de jogos e depois como garçonete vendendo balas e
doces.
Águas da Prata nasceu ao redor da Estação, em função do ciclo do
café. Os fazendeiros desciam a cavalo com a tropa, permanecendo na
Estação da Mogiana, para assistir ao embarque e acondicionamento do
café, nos vagões de carga. Eram obrigados a esperar horas e, às vezes
dias, para o embarque do café, nascendo daí a ideia de construir casas ao
redor da Estação.131
Em 1916, o Coronel Gabriel José Ferreira construiu o "Grande Hotel
Prata", hoje "Hotel Prata". Em seguida, veio o "São Paulo Hotel", construído
pelo fazendeiro Ernesto de Oliveira, em 1921. Foi o maior hotel construído.
Em suas dependências encontrava-se o Cassino, que durante anos foi
ponto de referência aos jogadores de todo o estado. Águas da Prata chegou
a ter quatro cassinos, tamanha a procura turística.132
Depois de um ano, Elza Estevez expressou sua vontade de ir para a
capital estudar, trabalhar e viver a própria vida, além de cursar enfermagem
e ajudar a família. O pai não concordou com o afastamento da filha. No
entanto, para Elza, a autonomia implicava independência, escolhas, opção
de vida.
Nessa época, decidiu iniciar uma pequena poupança para comprar a
passagem e, logo que pudesse, iria para a casa de parentes. Neste período
ainda não costurava suas roupas. Na casa de uma costureira famosa na
cidade, iniciou uma grande amizade e passou, aos poucos, a costurar para
si.
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Ao completar dezesseis anos o pai concordou que fosse para a
capital. Afinal, as coisas não iam bem e ela já se via com a possibilidade de
explorar o ramo da costura. Elza era uma encantadora jovem e sua beleza
chamava a atenção. Sentia-se feminina e feliz, tinha um rosto belo e
cabelos fartos, negros, em tranças.
Na foto de Elza em 1960, podemos tomar como exemplo de
significados

da

família,

contidas

na

“maioria

das

expressões

contemporâneas de preocupação quanto à possibilidade de um mundoimagem estar tomando o lugar do mundo real”, segundo Sontag133. Esta
autora é ensaísta e crítica americana, dedicada aos estudos dos temas
fotográficos que, segundo ela “continua(m) a fazer eco”.
É nessa perspectiva, portanto, que a foto dos sete irmãos, por
exemplo, configura “aquisição (...) de uma coisa querida, uma posse que dá
a foto um caráter próprio dos objetos únicos”134. Podemos, por exemplo, ver
que:
(...) hoje todos os adultos podem saber com exatidão como
eles, seus pais e seus avós eram quando crianças – um
conhecimento que não era acessível antes da invenção da
câmera, nem mesmo para aquela pequena minoria em que
era costume encomendar pinturas de seus filhos.135

Os retratos serviram de documentação em distintas áreas de
investigação científica.136 A imagem fotográfica anterior (vide imagem 3), é o
contexto que troca de mãos, integra álbuns, tomada como prática de
significados. Ajuda-nos a recuperar a importância do papel da mulher na
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construção da memória familiar. A foto registrada no quintal da casa da mãe
de Elza, expressa o ambiente doméstico, a cordialidade entre os irmãos.
Mas, também, denota a postura assumida por eles: a hierarquia por
nascimento, ou seja, cada um se posiciona de acordo com sua idade, em
ordem decrescente, indo do mais velho (Domingos) para o mais novo
(João).
Em 1936, a ferrovia que ligava aquela região funcionava com um
trecho entre Campinas e São João da Boa Vista. Elza fazia muito esse
percurso, por razões já conhecidas, o que lhe permitia acesso para cumprir
com seus compromissos. “Miguel se encontrava na estação de trem,
quando desembarcou Elza, muito linda, e os olhares se cruzaram... E aí
nasceu uma grande paixão”, narra Olga137, irmã de Elza.
O pai de Elza era exigente, e quando ela iniciou o romance com
Miguel, o pai muito preocupado, não admitia que sua filha ficasse a sós com
ele, conforme já foi mencionado. A intenção dele era evitar que a filha
ficasse “mal falada”, passando então a vigiá-la mesmo quando esta ia ao
cinema, ou em outras ocasiões, para impedir encontros com Miguel. Aquele
“cafajeste, aproveitador, só quer passar o tempo...”, pensava.
Na entrevista com Vera encontram-se os indícios dessa opinião,
proferida por ela quando tratou da questão do pai em relação à irmã,
quando foram pegas na saída do cinema. Emilio bateu em Miguel, quando
esse tentou mostrar seu interesse por Elza.
Naqueles idos de 1936, o desafio dos enamorados para se encontrar
denota uma grande coragem e ousadia, particularmente por parte de Elza, o
elo mais frágil e vulnerável da relação clandestina que estabeleceram entre
si. Dentre os inúmeros estratagemas utilizados por ela, ir para São Paulo, a
pretexto de fazer um curso de corte e costura estava entre as táticas
daquela mulher lutadora.
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Imagem 4 – A imagem do trem, no presente, remete o leitor às duas pessoas que se
encontraram nesta estação em 1936. Acervo pessoal de Maria Nicolau. Foto em 12/02/2012.

Em sua juventude, Elza era afeiçoada em costurar suas próprias
roupas, desde vestidos, casacos, ou saias e blusas. Buscava desenhar os
modelos que queria vestir e os confeccionava. Dedicava-se tanto a isso,
que mais tarde investiu num pequeno ateliê, juntamente com uma costureira
da cidade, Amélia, conforme narrativa de Vera.
VERA: cada vestido lindo que ela fazia e orientava a
Amelinha, que morava lá no Rosário, e a Elza ia lá todo dia.
MARIA: A Amelinha já faleceu?
VERA: já. A Elza ficou lá aprendendo corte e costura. Ela fez
o meu vestido de formatura. Depois a Elza namorou... 138

Já idosa, por volta do ano de 2002, passar pela esquina em que se
encontrava com Miguel Jorge Nicolau, a fazia adormecer no passado. A
esquina da cidade era tomada como o “espaço da memória”, de uma
história de amor comprometida/entrelaçada à história da cidade. Segundo
Vera, Elza se aproximou de Miguel no ano de 1936, visando conquistá-lo.
Posteriormente, o lugar tornou-se memória dela e de outros, ilustrado pelos
seus passeios em que trocava olhares com ele.
Outro estratagema foi o de pôr-se em contato com a empregada da
casa do rapaz. Sua forma de enviar recados envolvia o auxílio dessa
personagem, conforme relatou Vera em sua entrevista:

138Entrevista

com Vera Estevez em 22 de fevereiro de 2011.
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VERA:... Eu sei que ela se dava muito com a preta que era
cozinheira lá de vocês. A Maria, né?
MARIA: a minha mãe conhecia ela?
VERA: é a sua mãe... Ela tinha muita amizade. E a Elza ia
muito subir, quando ia passear...

Maria Cândida era uma mulher negra. Viera da roça para trabalhar na
casa dos pais de Miguel. Tivera várias funções em seu trabalho. Como
governanta das crianças, e depois, quando os filhos cresceram, exercendo
os mais variados serviços domésticos, até o dia de sua morte.
Na época em que Elza Estevez se aproximou de Maria Cândida para
entrar em contato com Miguel Jorge Nicolau, elas construíram uma grande
amizade, propícia na união do casal. Houve ocasiões em que os dois
conseguiam se encontrar no quintal da casa, e depois conversavam
longamente, sendo a promotora desses breves encontros, Maria Cândida.
O peso da tradição geralmente leva o indivíduo livre ao casamento
endogâmico. Com os imigrantes árabes não era diferente.139 Na obra de
Nunes, perguntando aos entrevistados, qual

eles consideravam a

companheira ideal, menos da metade manifestou preferência por algum tipo
de casamento endogâmico. Além disso, tais entrevistados disseram que a
etnia não tinha maiores consequências, pois o amor e o entendimento
interpessoal eram os fatores mais importantes na escolha do parceiro
conjugal, diz a mesma autora.
Embora na década de 1930 o controle paterno sobre os filhos
homens fosse menos severo, a preferência pelo casamento endogâmico era
mantida. Muitas vezes, a estratégia usada para impedir casamentos fora do
grupo era retardar a emancipação do filho.140
No caso de Miguel Jorge Nicolau, mesmo emancipado aos 15 anos
de idade, pois nesse período passou a assumir certas responsabilidades
mediante os irmãos e a mãe, somente em 1964 casou-se com uma

139NUNES,
140Ibidem,

op. cit., p. 136.

p.137.
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brasileira, descendente de espanhol e italiano. Dessa forma, o casamento
intergrupal, teve um significado diferente. É claro que houve pressões, pois
era marcante o preconceito e a ordem da cultura:
De fato, culturalmente, os libaneses foram educados para se
casarem entre “patrícios”, numa longa tradição patriarcal em
que os mais velhos sempre procuraram determinar
casamento de seus filhos. (...) A preferência por casamentos
entre patrícios, além de no início reforçar uma sociabilidade
muito introvertida, acabou também consolidando a
apreciação externa muito comum entre outros segmentos da
sociedade, de que “turco só casa com turco”.141

Miguel teria se casado com uma turca, não fosse ter conhecido Elza,
e seguiria a tradição. Obediência ao pai, cumprir com a vontade dele, seria
seguir o que o mesmo fizera, Jorge Nicolau casara-se com uma prima na
aldeia antes de vir para o Brasil. Fora um casamento arranjado por ambas
as famílias.
Essa longa tradição destilou um velho provérbio árabe: tudo
vem por sorte, menos o casamento, que vem por arranjo. Os
pais não só não admitiam a miscigenação, mas entendiam
que seus filhos não poderiam achar melhor par senão entre
os seus, pois acreditavam que, dessa forma, as famílias se
entenderiam melhor e viveriam em harmonia.142

Daí a importância de terem conseguido contar com uma aliada como
a empregada da família de Miguel. Com o passar do tempo, muito mais
tarde, esta pessoa, depois de ter criado seus filhos na mesma casa da
família de Miguel Jorge Nicolau, cuidou das filhas de Elza, principalmente
da mais nova da qual se tornou “ama de leite”143. A menina passava longos
períodos na casa dos avós, e isso permitia que convivesse com Maria

141TRUZZI,

op. cit., p. 89.

142SAFADY,

W. Cenas e cenários dos caminhos de minha vida. Belo Horizonte:

Santa Maria, 1966, p. 221. In: TRUZZI, op. cit..
143DEL

PRIORI, Mary. Histórias do Quotidiano. São Paulo: Contexto, 2001.
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Cândida, considerando-a sua “mãe preta”, pois Elza deixava a cargo dessa
empregada o cuidado dos filhos, e continuou servindo na casa de Miguel.
A relação dessa senhora com o casal perdurou ao longo de toda a
sua vida. Após o casamento dos dois, ajudava até na resolução dos
problemas familiares.
Os primeiros libaneses e sírios da cidade de São Paulo instalaram-se
num bairro de aluguéis baixos, numa zona localizada perto do centro
comercial. Para Miguel Jorge Nicolau e Elza Estevez, não foi diferente.
Primeiramente foram residir num hotel, de nome Grão Pará, e em 1953, no
prédio ao lado, o “Edifício Magdalena”, situado na Praça da Bandeira, no
apartamento 61.
A escolha deste local era para ficarem mais próximos também do
centro comercial, da vida de compromissos políticos de Miguel Jorge
Nicolau e demais tarefas pertinentes à ocupação da família.
O casal morou na Praça da Bandeira por 37 anos, incluindo-se aí o
período em que residiram no já citado hotel “Grão Pará” na mesma rua. A
filha, Maria Nicolau, morou lá durante 23 anos, saindo apenas quando se
casou.
Nesse período de vida, os filhos puderam desfrutar do lazer próximo
à residência, pois a praça era bastante arborizada e havia um parque,
alguns bancos e um lago. A praça serviu de espaço de lazer durante a
infância. Nas imagens a seguir destacam-se a paisagem e a memória fixada
pela foto, na Praça da Bandeira.144
Na imagem 5, temos a babá em contato com as crianças. Observe-se
que esta era menor de idade.

144NICOLAU,

2007.

Maria. Downtown is my classroom – book 1. São Paulo: Giz Editorial,
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Imagem 5 – Katia e Maria em companhia de uma babá em 1957. Acervo de Maria Nicolau.

Embora pela CLT já houvesse impedimento para o trabalho do menor
de idade, este não era estendido aos trabalhadores domésticos.
Sabe-se que a fotografia tirada em 1957, vem retratar uma
perspectiva do passado, demonstrando que essas crianças ficavam um
tempo razoável sem a presença dos pais, acompanhadas de uma pessoa
específica para cuidá-las.
Na foto elas estão sentadas na grama, em uma rua que hoje é uma
saída da Estação Anhangabaú do Metrô, em São Paulo. A foto é em branco
e preto, as meninas trajam vestidos com babados, engomados, assim como
os laços de fita nos cabelos, também tratados com cuidado. O ângulo da
foto é frontal e a expressão das crianças parece um pouco forçada, como se
não quisessem ficar com a babá por perto. Há certo significado em rejeitar a
babá.
A foto está bem conservada e a mãe das crianças ao capturar esta
imagem, estava preocupada com a aparência das meninas, suas roupas e
acessórios. A pose delas é bem diferente da imagem 6, onde há uma
expressão mais descontraída nos rostos dos fotografados. Esta foi tirada no
canteiro do jardim da Ladeira D. Falcão.
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Imagem 6 – Foto na Praça da Bandeira, 1958. Acervo de Maria Nicolau.

Elas estão se divertindo na praça, ao redor do lago e pararam de
correr para fotografar. Quem tira a foto é Miguel Jorge Nicolau. Na relação
dos fotografados, o homem com quem posam as crianças, é Wanderley,
que era um amigo de Miguel Jorge Nicolau.

Imagem 7 – Foto na Praça da Bandeira, em 1957. Na foto: Katia (direita) e Maria. Acervo
pessoal de Maria Nicolau.

Na imagem 7, as crianças estão no meio da praça também,
acompanhadas pela mãe, que é quem está fotografando, mas esse
momento é outro. Antes, as crianças estiveram brincando no parquinho, na
gangorra, no gramado.
Na imagem 8, as crianças são fotografadas com Cida, ajudante nos
cuidados com as crianças e amiga de Elza Estevez.
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Imagem 8 – Cida (amiga de Elza) segura Maria em banco de jardim da Praça da
Bandeira, 1958. Acervo pessoal de Maria Nicolau.

Também foram fotografadas na Praça da Bandeira, sentadas num
banco. A mulher parece preocupada, enquanto uma das meninas é
segurada no colo, a outra está distraída, olhando para trás.
Tais fotos são de fundamental importância, pois retratam uma época,
um espaço urbano que não existe mais, como a praça, onde há atualmente
um terminal de ônibus horrível, chamado “Terminal Bandeira”, que foi
construído no final dos anos 70. E acresce-se a isso que as crianças
ficavam a maior parte do tempo com empregados, amigos e amigas,
parentes, como tios.
A vida de Elza Estevez era muito agitada. Devido a muitos
compromissos pessoais, como trabalho, viagens a São João da Boa Vista, e
obrigações, as filhas sempre ficavam sob a tutela de alguém enquanto a
mãe resolvia demandas rotineiras da família e do trabalho do marido.
É importante acrescentar uma fotografia da família nos momentos de
lazer. Um período em que estavam juntos sem conflitos, fora do cenário da
capital, ou da cidade natal. Na praia iam desfrutar momentos de lazer.
No ano de 1960 quando a família ia para Santos, passeio frequente,
Miguel Jorge se hospedava no Hotel Paulista, na praia de José Menino.
Desde muito antes, Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau, partiam de São
Paulo para Santos, sendo local de passeio preferido deles. Na imagem 9,
foto tirada por Elza, temos a família unida em torno de um lazer.

98

Imagem 9 – Pai, Maria e Katia. Praia de José Menino, Santos, 1960. Acervo pessoal de
Maria Nicolau.

Em 1958, e mesmo antes, o lugar em que a família morava em São
Paulo, era um espaço urbano propício ao lazer, como ir ao parquinho e
brincar. Nesse espaço, a história se encarregou de permitir uma longa e
duradoura amizade entre duas crianças de origens distintas: uma de
ascendência árabe e outra israelita, conforme se vê na foto a seguir.

Imagem 10 – Na foto: Décio Lachtermacher e Maria. Ano de 1958. Praça da Bandeira: espaço
urbano de lazer. Acervo pessoal de Maria Nicolau.

Na companhia de Décio, menino com o qual Maria Nicolau cresceu,
fotografados pela mãe do menino, Sarah. Próximos do brinquedo, onde
iriam subir, os dois olharam para a fotógrafa, e posaram com uma
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expressão de cansaço, e ligeira careta para se defenderem do sol ardente.
Décio era filho de judeus e tinha três anos e a menina, dois.
Vários grupos imigratórios no Brasil se concentravam na região
central da cidade de São Paulo. Segundo Knowlton, o Distrito da Sé
compreendia o centro comercial financeiro. Mais de 74% de sírios e
libaneses residentes nos dois Distritos, Santa Efigênia e Sé, onde se
localizavam, talvez, as mais importantes e uma das mais antigas colônias
sírias e libanesas do Brasil e das Américas. Segue, dizendo que eles
moravam num triângulo ao pé do morro, no coração comercial e financeiro
da cidade. E acrescenta, a ponta do triângulo era a intersecção das ruas 25
de Março e Cantareira. A área ocupada pelos sírios e libaneses era parte da
zona maior de transição que circunda o centro da cidade. O autor, ao se
referir a outras ruas comerciais e proximidades da Rua Paula Sousa, na
Rua Anhangabaú e no Parque Dom Pedro II, indica a existência de edifícios
com apartamentos razoáveis, habitados por membros das classes
médias.145
Na foto, o companheiro da autora desta pesquisa é Décio, filho de
uma família de judeus que moraram no mesmo prédio onde residia a família
Nicolau. Décio Lachtermarcher conviveu com as filhas de Miguel Jorge. Na
verdade, essa amizade pontua uma época de vida das famílias. Pode-se
extrair o valor da amizade entre as pessoas, moradoras no mesmo prédio
do centro de São Paulo, e por serem de descendências diferentes, já se
insinuava um questionar sobre a possibilidade de árabes e judeus serem
amigos.
Havia uma grande amizade entre estas pessoas, e durante um
período de tensões políticas e dificuldades, os filhos de Miguel dedicaram
mais tempo à família do amigo. Eles frequentavam a mesma escola, o
Colégio Rio Branco e comiam muitos quibes juntos.

145KNOWLTON,

Clark. Sírios e Libaneses: mobilidade social e espacial. São

Paulo: Anhambi, 1961.
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Ao completar 13 anos, Décio festejou seu barmitzva, uma tradição
judaica. Miguel Jorge Nicolau foi convidado para ser padrinho e durante os
preparatórios para o aniversário, um ritual foi seguido pela família e todos
foram à Sinagoga, (...) conforme se vê na foto da festa de Décio:

Imagem 11 –18 de junho de 1967. Barmitizva de Décio Lachtermarcher: (da esquerda para a
direita: Mário, Sarah, Rosa, Maria, Décio, Katia, Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau). Acervo
de Maria Nicolau.

Tomemos não somente a vida privada da família de Miguel Jorge
Nicolau, como também sua vida pública com a esposa não oficial. Ou seja,
o “não casamento” de Elza Estevez com Miguel Jorge Nicolau.
Um dos aspectos importantíssimos na vida pública de Miguel Jorge
Nicolau foi a participação de Elza Estevez nessa vida pública. A sua
atuação como primeira dama, não oficial, é o que veremos a seguir.

101

2.3. PODER DOS HOMENS, FORÇA DAS MULHERES?146

“No teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra”.147
Impossível não falar das duas mulheres como força sobre Miguel: sua
mãe e Elza. Elas formaram um feixe de forças que conduziram Miguel Jorge
Nicolau ao poder. Podemos a partir da foto de posse de Miguel Jorge
Nicolau, comentar os primeiros indícios da participação da mãe de Miguel
na política. O pai também está presente na foto, mas a mãe tem uma força
fundamental.

Imagem 12 – Posse de Miguel Jorge Nicolau em 1956. Na foto, da esquerda para a direita:
Miguel Jorge Nicolau, Jorge Nicolau, Anôr de Araújo Aguiar, o menino (filho de Anôr) e Maria
Namen Nicolau. Acervo pessoal de Maria Nicolau.

Um dos entrevistados, Rosário Mazzi, declarou sobre a mãe de
Miguel Jorge Nicolau, referindo-se á sua participação na vida do filho:
(...) nós tínhamos uma atenção muito especial com a dona
Maria, (...) a gente não saía lá da casa do Miguel e ela
acertava os detalhes com a gente. (...) Ela queria saber de

146PERROT,

Michelle. Tradução Viviane Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 2005, p. 263.

As mulheres ou os silêncios da história. (capítulo: Poder dos Homens, força das
mulheres? O exemplo do século 19).
147Idem,

p. 33.
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tudo. Tudo que estava acontecendo. Ela era a mãe. E como
mãe ela fazia as perguntas e a gente então dizia para ela a
realidade.148

Pode-se observar que a vida do filho tinha o toque das mãos da mãe
também, tinha sua participação ativa, a vontade de integrar a vida do filho.

2.3.1. O Espaço Público: vida privada e pública de Elza Estevez e Miguel
Jorge Nicolau
A participação de mulheres no mundo público é um dos aspectos
mais marcantes das mudanças na sociedade brasileira na segunda metade
do século XX.149 Pois nos anos 30, segundo Rago, “Mulheres Públicas”,
eram sinônimo de “mulheres alegres” ou de “mulheres da vida”, ou ainda,
longe da imagem de uma mulher feminina, que Santo Agostinho
denominava “esgotos seminais”.150
Elza Estevez partiu para a capital, local mais vantajoso para se
posicionar no trabalho, de fundamental importância para ela, assim como
para as demais mulheres que se utilizavam daquele território para suas
atividades quotidianas. Trazia uma inserção, uma possibilidade de espaço,
tomada de decisões e, principalmente, poder agir livremente.
O papel de Elza Estevez, seu modo de ser, era nítido. A forma de
encarar a própria vida trouxe-lhe os mais acirrados conflitos, além de
inúmeras dificuldades e tensões. Não era aceita pela família de Miguel
Jorge Nicolau. Eles a viam como uma pessoa estranha, ‒ uma estrangeira ‒

148Entrevista

com Rosário Mazzi em 28 de julho de 2000.

149GODINHO,

Tatau. Democracia e Política no Quotidiano das Mulheres

Brasileiras. In: VENTURI, Gustavo; RECAMÁN, Marisol e OLIVEIRA, Suely de
(Org.). A mulher brasileira nos espaços público e privado. Fundação Perseu
Abramo: Friederich Ebert Sitftung, 2004, p. 234.
150Idem,

p. 31.
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diferente do ideal desejado, destoante do que propunham ao filho Miguel,
principalmente por ser o primogênito.
A imagem de “mal falada” e rejeitada trouxe consequências para Elza
Estevez no decorrer de sua vida. Os hábitos diferentes, a preocupação com
o espaço feminino dentro do contexto de uma atuação livre de preconceitos,
não ajudaram em nada na forma de existir desse relacionamento. Ao
contrário, prejudicaram-no.
A conquista da mulher, o acesso à cidadania, no século XX, como
uma das marcas do feminismo, capaz de gerar o fenômeno da “feminização
da cultura”,151 compôs a figura desta mulher. Elza expressava interesse por
atividades na sociedade, atitude não convencional para o período.
Se “o comunismo como ideologia se empenhara apaixonadamente na
igualdade e liberação femininas, em todos os sentidos, incluindo o
erótico”,152 Elza se encaixava nessa ideologia, pura e simplesmente,
embora de forma ingênua, sem o conhecimento profundo do papel político
que isso representava e exercia. É o que indicia a foto abaixo:

Imagem 13 – Visita de Jango a São João da Boa Vista em 1959. Acervo pessoal de Maria
Nicolau.

151HOBSBAWN,

Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914 – 1991.

Tradução Marcos Santarrita; revisão técnica Maria Célia Paoli. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995, p. 304-313.
152Idem,

p. 309.
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Nada ali era convencional, nem mesmo comum. A família de Miguel –
a mãe dele, Elza e as filhas – participando do evento ao lado do político,
que não era seu marido. Elza está ao lado da mãe de Miguel Jorge Nicolau
e com as filhas. Nessa foto, durante recepção ao presidente Jango, em
1959, a presença da família, reunida, fazia sentido, uma vez que Elza
Estevez era também protagonista da história.
A honra da presença de Jango na cidade, então candidato à
presidência da República, foi um fato histórico que não se repetiu na cidade.
Pode-se, ainda, destacar a “honra” em receber Jango no interior de São
Paulo. Miguel era integrante do PTB e já reconhecido como um líder
regional e estadual. Mais uma vez, misturam-se os papéis: esposa de um
homem público, mãe zelosa que segura a mão da filha ‒ fechando os
ouvidos em reação aos ruídos da população em volta do presidente, talvez
pelo barulho dos fogos em homenagem ao ilustre visitante ‒, mulher que
superou barreiras do preconceito familiar.153
A participação das mulheres na esfera pública, o papel que tiveram
essas pessoas, e principalmente, Elza Estevez, enfrentando todo tipo de
preconceito, mas integrada á vida política de seu companheiro.
Elza Estevez sempre foi participativa e interessada nas questões do
partido, na política e na vida pessoal entrelaçada à de Miguel Jorge Nicolau.
Na foto, podemos observar sua espontaneidade e presença durante esse
encontro em que a mãe de Miguel Jorge Nicolau está abraçada a Jango.
Quem seria a primeira dama? A mãe ou a companheira?

2.3.2. “Caindo na boca do povo”.
Podemos incorrer em análises de juízo de valores, “demonstrando
abordagens centradas no preconceito da atuação pública de uma

153NICOLAU,

Maria. In: “Contos de São João: A HONRA” Gazeta de São João, nº

2290, em 17 de dezembro de 2005, p. 5.

105

mulher”.154 Nesse sentido, trazer para mais perto, algo que não segue a
“construção de identidades fixas para homens e mulheres”.155 Podemos
pensar, por exemplo, sobre os inúmeros conflitos que, como primeira dama
não oficial, Elza suportou, viveu e sobreviveu.
Temos que repensar o feminino nessa trama. A partir de uma posição
do presente, cuja problemática aparece nessa pesquisa, pensar numa
desconstrução das identidades fixas para homens e mulheres. Nesse
sentido, “trazer para o cenário não apenas o sexo frágil, mas a própria
cultura feminina num amplo jogo de relações entre o público e o privado”. 156
Seguimos

numa

perspectiva

diferente,

abordada

pelas

autoras

Zimmermann e Medeiros, ponderando sobre o que cabe às mulheres, por
exemplo:
Para elas cabe a maternidade enquanto função exclusiva do
feminino, as tarefas domésticas e o espaço do privado e,
sendo assim, muitas delas deixam de ser para existirem em
função da dominação masculina.157

Não há dúvidas de que a legitimidade de tal relacionamento ficou à
mercê de interpretações nada simples a respeito de Elza Estevez.
Ao tratar de aspectos hoje vistos como elementos que permitiram a
sobrevivência

de

tais

conceitos,

percebemos

estes

objetos

como

impertinência de pessoas contra Elza Estevez e a posição que ocupou ao
lado de Miguel Jorge Nicolau.

154ZIMMERMANN,

Tania Regina e MEDEIROS, Márcia Maria. In: Biografia e

gênero: repensando o feminino. Revista de História Regional, nº 9 (1): 31-44,
Verão 2004, p. 41.
155

Iem, p. 42.
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2.3.3. A Mulher é Transgressora
São as mulheres que estabelecem as normas. Não houve casamento
tão cedo entre Elza e Miguel. O preço do casamento tardio foi alto,
incluindo, na situação da foto, o não reconhecimento de Elza Estevez como
primeira dama oficial. Apesar de não casada, mesmo assim, levava as filhas
aos eventos públicos, destoando do restante das mulheres que tiveram um
casamento. Lá esta ela com a família dele, e na presença de políticos
vindos a eventos na cidade de São João da Boa Vista.
O fato dela fazer parte da vida pública de Miguel Jorge Nicolau, não
a incluía na convivência familiar completamente. Até mesmo as meninas
foram rejeitadas, sofreram pelo lado materno também.
Elza Estevez possuía qualidades, despertando inveja às outras
mulheres. Costurar as próprias roupas, ou quando passaram a ser feitas por
uma costureira conhecida na cidade, incitava a cobiça em outras mulheres
de sua época. Era alvo de críticas, de inveja, rejeitada pelas pessoas que a
viam como “a outra”. Podemos tomar a fala de Vera, irmã, que diz: “Mas ela
era bonita. Modéstia a parte, viu. Todo mundo tinha inveja da Elza. Até as
minhas amigas falavam assim ’nossa’! Como a sua irmã se veste bem”.159
Outra irmã de Elza, Olga Estevez Rodrigues, também se referiu ao
preconceito das duas famílias: “Eles não se aceitavam”.160 Mas é
novamente Vera Estevez quem narra o sofrimento da irmã naquele período
em que ele já era deputado:

VERA: pode falar? Ele não resolvia né. Ele era deputado, já.
Aí ele pôs a Elza como escriturária né? Mas aí já tinha
casado. Vocês já eram meninas né? Em 54 nasceu a Katia,
depois você. Mas aí em 65, desculpe de eu falar, aí que ele
resolveu. Fez muito mal ele. Não sei por que acho que por
causa da mãe dele. Não sei... Eles queriam que casasse
com libanês.

159Entrevista

com Vera Estevez, em 22 de fevereiro de 2011.

160Entrevista

com Olga Estevez Rodrigues em 10 de janeiro de 2013.
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MARIA: ah, é. Mas mesmo sabendo que eles já tinham os
filhos...
VERA: brigavam né bem? Acho que sim. Eu sei que a Dona
Maria eles não gostavam. Mas por que não? Uma moça
direita, honesta. Se fosse uma pessoa qualquer, né? Não
era.
MARIA: ela ajudava quando que ela ficou...
VERA: nossa! Quanto que ela ajudou ele lá! Na eleição. É.
VERA: antes. Ela ajudava, eram os telefonemas, era visita
que ia lá ao apartamento, tinha que atender, né? Os
pedidos, nossa! Ela ajudou muito ele. E aqui em São João
também. Não tem as fotos dela nos eventos aí... Como é
que chama? Tem!
MARIA: tem. Eu tenho algumas fotos.
VERA: eu acho que a dona Maria sei lá... Aquela turrna lá,
os libaneses né, bem. O que é que tem? Só se a moça fosse
uma qualquer, mas não era, né bem.
MARIA: ele enrolou ela...
VERA: nesse ponto meu pai, ele tinha razão. Porque vinte
anos, né? Desde 1937...161

Observa-se

que

a

irmã

foi

muito

enfática

a

respeito

do

relacionamento de Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau. Defendeu-a na
entrevista, contou do seu sofrimento e de aspectos sobre tempos ruins,
momentos difíceis para uma mulher que teve a primeira filha sozinha,
morando em um apartamento no centro de São Paulo.
Miguel até pagava um aluguel para morar, mas isso só ocorreu em
1953, próximo do nascimento da criança, em 1954. Mas aí permaneceram
por 27 anos, até 1980, quando Miguel Jorge Nicolau veio a falecer. Elza
Estevez ainda lá morou até 1982, voltando então a morar em São João da
Boa Vista.
Durante sua permanência em São Paulo, conforme nos informa Vera
Estevez, a irmã esteve sempre ajudando Miguel. Ela aponta ainda sobre a
participação de Elza Estevez nos eventos públicos.

161

Entrevista com Vera Estevez em 22 de fevereiro de 2011.
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• “Fouad, eu acho que vou me casar. Vai casar com quem? Com a Elza
mesmo...”.162
O casamento tardio foi por motivo de proteção aos bens, uma decisão
pragmática em termos de beneficiar a mulher e os filhos, enfim, protegê-los.
Depois de 28 anos oficializaram o relacionamento, logo após Miguel Jorge
Nicolau ter seus direitos cassados, em 1964.
Na data de 15 de julho, convidou Fouad Nassralla, que vivia no Brasil,
para ser padrinho, e como madrinha, a cunhada Yolanda Sydney Mancini
Nicolau, casada com seu segundo irmão. Assim, efetuou-se a cerimônia civil
na cidade de São Paulo. Fouad Nassralla, em sua entrevista, pontuou sobre
o casamento:
FOUAD: sabe que eu sou padrinho dos seus pais no
casamento?
MARIA: sei. Então porque eles se casaram somente em 64?
Por causa da revolução?
FOUAD: seu pai achou que devia casar com ela. E já tinha
vocês. Entendeu? Ele gostava muito de mim, apesar de eu
ser mais novo, então ele veio e falou para mim: Fouad, eu
acho que vou me casar. Vai casar com quem? Com a Elza
mesmo. E você vai ser nosso padrinho. Está bem? Muito
bem. Vamos ao cartório.
MARIA: ele não casou na igreja, não?
FOUAD: só no civil. Oficializou e tudo bem...163

Fouad, explica ainda as razões da decisão de Miguel em casar-se e
o sentido de tornar esse registro público, legitimando a união deles, por
causa das filhas.
Mesmo após o casamento civil quando da morte do marido, Maria
Namen Nicolau e Elza Estevez entraram em conflito, pois a primeira
questionou o direito da esposa em herdar os bens do marido. Mas, afinal,
Elza acabou herdando a casa da família Nicolau.

162Entrevista
163

Idem.

com Fouad Nassralla em 03 de julho de 2008.
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2.4. A CASA DERRUBADA: DESTRUIR O “FÍSICO”?
Após a morte de Miguel Jorge Nicolau a família abriu um processo
relativo a tal questionamento. Ganha a causa em 1981, e em 1983, toma
decisão de demolir a casa: o “físico” a incomodou, após tantos anos de
conflito com a família do marido.
Era uma casa de esquina, bonita, bem construída, com um padrão
escolhido por Jorge Nicolau, pai de Miguel, edificada em estilo bem peculiar,
com afrescos copiados do estilo árabe no topo da construção.

Imagem 14 – Foto da casa da família Nicolau, construída em 1936. Acervo de Antônio Carlos
Lorette.

A casa foi construída em 1936. Época em que Miguel Jorge Nicolau e
Elza Estevez se conheceram.164 Na esquina da Rua Capitão José Alexandre
com a Avenida Dona Gertrudes, no número 456 residiu a família Nicolau,
conforme foi citado, em São João da Boa Vista.

164Elza

Estevez foi mais que uma primeira dama, “que caiu na boca do povo”. Sua

vida e trajetória, oriunda de uma família de Italianos e de espanhóis pode ser
pensada para projetos futuros, como uma tese de doutorado, aliando aspectos da
vida e uma perspectiva de gênero.
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Na fotografia a seguir, podemos observar a casa cercada por um
tapume.

Imagem 15 – Foto de 1983, quando da demolição da casa por Elza Estevez. Acervo de Antônio
Carlos Lorette.

Hoje em dia, há uma agencia de carros nessa esquina. Elza Estevez
morou na casa no final de sua vida. Mas ao decorrer de dois anos, muito fez
para mudar o curso da história, no sentido de impedir até mesmo que o
prédio se transformasse num patrimônio histórico.
Infelizmente, os sofrimentos de Elza Estevez disseminaram a
necessidade de “destruir” o físico, algo mais forte do que tudo enfrentado,
até então, na vida.
Uma parenta, casada com o filho de Matilde Miguel Jacob, cujo nome
é Elza Jacob, comentou numa entrevista, sobre os planos de Elza Estevez
com relação ao imóvel:
(...) o seu pai estava naquela área deliciosa, fresquinha, e a
sua mãe mexendo no quintal, e mexe daqui e mexe de lá,
puxa pra cá... Aí sua mãe falava assim, escuta só Maritinha,
porque eu vou demolir tudo isso aqui, porque eu vou fazer
não sei o que, vou fazer o escritório do Miguel e porque eu
derrubo essa casa está muito velha... E ela continuou
falando, falando... E aí eu falei: nossa Miguel! Mas isso é
uma judiação, essa área aqui é muito gostosa, não é? Ele
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falou, deixa ela falar... Quer dizer que quando ele foi vivo,
aquilo ficou daquele jeito mesmo, porque eu vou fazer, vou
fazer...165

Cinquenta e sete anos depois de construída, a residência foi
demolida pela própria Elza Estevez, retirando tijolo por tijolo, empilhando-os,
desmanchando primeiro a grande varanda existente dentro da casa, referida
por Elza Jacob como a uma área gostosa, fresquinha. A varanda era uma
construção diferente, incomum, seguindo um estilo apreciado pelos árabes,
com a construção de uma varanda na parte interna da casa.
As fotos a seguir mostram como Elza Estevez foi demolindo a casa
com as próprias mãos. Em uma tarde de Janeiro de 1983, ela recebeu a
visita dos netos.
Nesta imagem (16), podemos perceber o estado da casa. Os tijolos
empilhados atrás dos fotografados, e mesmo assim, eles sorriem ao admirar
as flores. A expressão dos fotografados, alegres, demonstra indiferença ao
momento de derrubada da casa. A sintonia está de acordo com o objetivo
de apenas posarem para a foto.

Imagem 16 – Elza e o neto Pedro Guilherme, Janeiro de 1983.
Foto do acervo de Maria Nicolau.

165Entrevista

com Elza Jacob em 12 de janeiro de 2002.
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No capítulo a seguir, analisamos a importância da fábrica Fiatece na
história da cidade de São João da Boa Vista e na carreira política de Miguel.
Lá se desdobrou uma base eleitoral de Miguel Jorge Nicolau, local de
surgimento de uma liderança petebista.
Esse espaço fez parte do quotidiano da cidade e principalmente,
conforme aponto a seguir, nessa dissertação, o papel do operariado fabril
como protagonista dessa história.
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CAPÍTULO III - O OPERARIADO FABRIL FEMININO NA FIATECE.
3.1 A CENTRALIDADE DA FÁBRICA NA VIDA DA CIDADE
No interior de São Paulo, situada a duzentos e vinte e três
quilômetros, bem a leste do estado, fronteira com Minas Gerais, localiza-se
a cidade de São João da Boa Vista. Essa, ao longo do século XX, mais,
especificamente, no início desse período, atraiu imigrantes, sobretudo
aqueles que vieram em busca de terras para plantar, sobreviver e se
estabelecer no Brasil, dada a base agrária da região.

Imagem 17 – Mapa do estado de São Paulo, com destaque para o município de São
João da Boa Vista. Fonte: SEBRAE

Naquele interior paulista predominava o centro urbano, influenciador
para as lutas dos trabalhadores no quotidiano da cidade, onde nasceu do
crescimento urbano uma industrialização que o acompanhava. A partir de
então, iniciou-se uma transformação, se tornando os imigrantes operários
das fábricas, dentre elas, a fábrica têxtil Fiação e Tecelagem São João
S.A. (FIATECE).
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Essa é a temática desse capítulo, considerando que, na época, a
referida fábrica era um lócus fabril e estava entre os principais núcleos
empregatícios da cidade, desde a década de 1940. Nesta conjuntura,
diferentes trabalhadores que experimentaram “o chão da fábrica” lutaram e
reivindicaram melhorias de trabalho, sendo que tal liderança emergiu então,
com o apoio do operariado. Isso propiciou à cidade um elevado conceito
industrial. A vivência dessa fábrica, com a experiência no contexto
comercial e de trabalho urbano, transformou o quotidiano da cidade.
Anteriormente,

esse

quotidiano

era

ocupado

pelas

pessoas

concentradas na área rural, e que foram atraídos para a cidade, por causa
do trabalho urbano, nas fábricas, de outros locais de trabalho. Este era o
sentido da transformação no espaço urbano.

3.1.1. A Atividade Fabril
Este tópico se preocupa em analisar e observar desde o início a
atividade fabril, a produção de “tecidos finos de algodão, (...) Cetim sorriento
e Amalfi, Gabardine Miami e Popeline Capri (...)”, tecidos estes de grande
procura e de importância fundamental para o padrão da indústria têxtil
brasileira; sendo tais produtos considerados de excelente qualidade, tanto
pela beleza como também pelo ineditismo dos padrões e dos desenhos
originais, segundo o jornal O Município.
Desse modo, poderemos tomar este jornal, de propriedade de Miguel
Jorge Nicolau, e ponderar sobre a importância deste veículo como
anunciante dos produtos da fábrica. Com isso, atrair o público leitor
feminino, a fim de tornar seu olhar mais aguçado, atento à moda, ao tecido,
à beleza, enfim, o feminino encontrava-se neste anúncio.
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Imagem 18 – Jornal O Município: 15 de dezembro de 1956, n º 3389 – última página.

A publicidade no jornal recebe destaque, numa data que explicita os
votos de natal ao leitor, cidadãos e clientes. Observa-se que o quadro do
anunciante ocupa metade da página do jornal. Isso faz parte do quotidiano
do leitor e, considerando um interesse político dentro dos donos do jornal,
passaremos a abordar tais perspectivas.
Se por um lado, há expectativas no estudo de alguns aspectos da
“descoberta do político no âmbito do quotidiano”,166 podemos procurar
“recuperar

outras

versões

do

passado

e

incluir

uma

produção

historiográfica”, levando-se em conta o ambiente fabril, um espaço possível
para a recuperação dos sujeitos desse processo.
166MATOS,

Maria Izilda Santos de. Quotidiano e Cultura: história, cidade e

trabalho. Bauru, SP: Edusc, 2002, p. 24. A autora propõe uma discussão sobre a
trama do quotidiano como norteador na observação de diferentes categorias de
estudo. O viver urbano apresenta elementos para observarmos o quotidiano e
encará-lo enquanto “espaço” onde as coisas acontecem, a vida acontece. Nas
lutas, tensões, indagações, busca de alternativas é que conseguimos perceber o
quotidiano e sua esfera política. O dia a dia não significa o repetitivo apenas, ou a
mesmice, mas o trabalho, as escolhas, as permanências e mudanças ao longo de
um período determinado.
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Os trabalhadores nas fábricas eram, principalmente, mulheres, sendo
que estas, pouco mais de duzentas, desempenhavam funções de
manutenção das máquinas; os cargos de chefia ficavam sob a
responsabilidade dos homens. Eram poucos, pois como se lembrou Antônia
Francisco de Souza Luciano, “para cada sala com cinquenta mulheres havia
um chefe”.167
A entrevistada, Antônia Francisco de Souza Luciano, contou
inúmeras situações e ponderou a respeito de cada função no quotidiano
dentro do mundo do trabalho na fábrica. Ela referiu-se às funções das
mulheres de forma peculiar, e distinta da dos homens que, em geral, se
ocupavam de tarefas mais “pesadas”, exigindo uso de força física. Ou seja,
uma sala que ela denominou de “sala do pano”, os teares, as máquinas de
fio, na loja da FIATECE, eram lugares em que as mulheres trabalhavam. Já
na administração, na gerência, funções estas que visavam organizar,
disciplinar e fiscalizar o trabalho, como nas tarefas de engomar os tecidos,
na mecânica e manutenção das máquinas, e outras funções, eram os
homens que se ocupavam.
É nesse espaço que vemos os acontecimentos significativos. Lutas,
focadas sob o aspecto político do quotidiano da fábrica, enfatizando esse
dia a dia em uma perspectiva de análise histórica. Tais lutas enfocavam
aspectos relacionados ao reivindicar por melhores condições de trabalho,
reduzir as horas extras, receber remuneração pelo final de semana, e ter
perspectivas de gozarem de maiores benefícios, conforme verificaremos.

167Entrevista

realizada com Antônia Francisco de Souza Luciano, em 13 de

setembro de 2010.
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Imagem 19 – Fábrica FIATECE, 1952. Fonte: Antônio Carlos Lorette.

O destaque para esta imagem, por exemplo, assinala um aspecto de
reflexão sobre o espaço da fábrica. Esse palco desses trabalhadores, que
tanto labutaram, e que reivindicaram e suaram suas camisas para produzir.
A foto traz a expectativa da indústria que prosperou, pode-se contemplar a
chaminé, e lembrar que ela marcou durante anos a paisagem sanjoanense.
O prédio existente da antiga fábrica está em processo de estudo de
tombamento desde o ano de 2011.168 A sua magnitude resguarda a imagem
do parque fabril vigente na cidade nos anos de 1950.

168

Em visita a Biblioteca Pública de São João da Boa Vista em 10 de abril de

2013, fui informada por Telma do processo de estudo para tombamento do prédio
onde funcionou a fábrica desde o ano de 2011. Telma Salles Corulli, pertence ao
setor de Turismo ‒ Departamento de Cultura e Turismo e ao CONDEPHIC
(Conselho Municipal de Defesa de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural e
Ambiental).
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3.2.

O SURGIMENTO DA FIATECE
A fábrica têxtil FIATECE ocupava um espaço importantíssimo na

cidade, próximo de uma vila que se transformou com o passar dos anos. Foi
administrada por uma família de imigrantes descendentes de alemães, teve
início em 1938, como uma simples fábrica de algodão, mas na década de
1950 chegou a produzir, pelas mãos dos trabalhadores, muitas toneladas de
tecidos para exportação.
A década de 1950 marcava o final dos anos de guerra e do
racionamento de tecidos, quando então, a mulher se tornou “mais feminina”
e “glamorosa”, de acordo com a moda lançada pelo "New Look", de
Christian Dior, em 1947. Metros e metros de tecido eram gastos para
confeccionar um vestido, bem amplo e na altura dos tornozelos. Essa
silhueta, extremamente feminina e jovial, atravessou toda a década e se
manteve como base para a maioria das criações desse período.
Acompanhando esse movimento, em que a transformação da silhueta
feminina surgia, despontava um período de reivindicações pelos direitos
trabalhistas.
Tomemos a história a partir dos anos 1920, quando os trabalhadores
estiveram empenhados em organizar sua economia interna. Houve um
momento de se capitalizar via poupança a partir do que conseguiram
economizar com a produção própria de serviços. O crescimento da cidade
gerou uma demanda maior de serviços. O desenvolvimento das produções
artesanais e fabris mobilizou os imigrantes que almejavam deixar de ser
empregados. Isso possibilitou investirem em si mesmos. .
Em 1936, Getúlio confiscou as poupanças impedindo trabalhadores
de se erguerem. Dessa forma, a emergente classe média formada pelos
trabalhadores urbanos, organizados para ganhar mais, prestando serviços
extras, como costurar, fazer artesanatos diversos, com couro, sintético, e
outros materiais, assim como também outros serviços foram solapados.
Assim, todos estes serviços, mesmo aqueles de imigrantes que estavam
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começando suas carreiras, tiveram um enorme prejuízo por perderem seus
investimentos.
Como consequência, muitos procuraram exercer outras funções,
como mascatear, ou trabalhar no campo, mas a dificuldade financeira
aumentou. O trabalhador, sem sua pequena poupança, cujo valor servia
como capital de giro, não tinha mais dinheiro para comprar tecido, couro,
linhas, como também para a renovação de suas máquinas. O trabalhador
ficou sem o capital para tocar seu próprio negócio. E como resultado,
pequenas lojas e serviços, fechariam as portas.
No norte e nordeste do país, as fábricas começaram a surgir e
trabalhavam com dois tipos de tecidos: os de boa qualidade e a chita. Peças
inteiras do tecido de chita eram vendidas pelos mascates no Brasil inteiro.
Mas também eram oferecidos aos fregueses tecido mais caros, como o
linho que era importado, a cambraia que as pessoas usavam para
confeccionar roupas para batizado, muitas delas com rendas. .
A popularidade da chita devia-se ao fato de ser vendida em peças
com muitos metros, entre dez a quinze, ou em retalhos. Na produção têxtil
das indústrias, o padrão de qualidade filtrava o tecido que apresentasse
algum defeito. Eram cortados em retalhos, geralmente, de dois metros. As
peças de quinze metros ou mais eram vendidas nas lojas, e o tecido popular
era mais barato. No interior do Brasil as mulheres faziam vestidos para irem
às festas, pois a chita era considerada muito elegante, além de ser
conhecida por ter grande procura e bom preço.
Podemos pensar nessa conjuntura e, ao tomarmos a fábrica
FIATECE como o lugar do trabalho, da qual emerge o comércio e também
outros aspectos do quotidiano, como indica Maria Izilda Matos, “é
indiscutível a maior visibilidade do trabalho, seu papel fundamental para a
sobrevivência e o fato de ocupar grande parte da vida cotidiana”169.
Estudamos política e intrinsecamente as memórias sobre uma liderança

169MATOS,

op. cit., p. 25.
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formada no espaço fabril e cuja análise elaboramos a partir dos estudos
baseados na vertente da história oral.
Ao refletirmos assim, a história, sob o aspecto da memória coletiva,
que se difere da memória viva, podemos examinar nesse interior, ao
entrevistarmos as antigas funcionárias dessa fábrica, ora registrando, ou
analisando, questionando, estudando e também reorganizando tais
memórias.
Além desta contraposição, Pierre Nora reflete sobre história e
memória informando que “estão longe de serem sinônimos, tomamos
consciência que tudo opõe uma à outra”

170.

Ambas pressupõem diferentes

particularidades.
A história é reconstrução sempre problemática e incompleta
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre
atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma
representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a
memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se
alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou
flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as
transferências, cenas, censuras ou projeções. A história,
porque operação intelectual e laicizante demandam análise e
discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a
história a liberta, e a torna sempre prosaica. A memória
emerge de um grupo que ela une o que quer dizer, (...), que
há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por
natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e
individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a
ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A
memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na
imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades
temporais, às evoluções e às relações das coisas. A memória
é um absoluto e a história só conhece o relativo.171

Por este autor, temos a história como uma vocação para o universal.
A ligação da história com as suas continuidades temporais traz para perto
esse passado liberto.
170NORA,

Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto

História- Revista do Programa de Pós-graduação em Historia da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, nº 10. São Paulo: PUC-SP, 1993, p. 9.
171NORA,

op. cit., p. 8.
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A importância da fábrica nessa época, e como ela surgiu, foi
explicitada pelo jornal O Município na cidade de São João da Boa Vista:
(...) de uma pequena indústria de tecidos de algodão
fundada e dirigida até 1951 pelos irmãos Dr. Marcello e Dr.
Antônio Castello Branco, foi prosperando e se ampliando
continuamente até que em Junho de 1952 passou a novas
mãos, estando desde essa data sob a direção dinâmica e
proficiente do Sr. Hugo V. Siegmund que, tendo como
auxiliar seu filho Sr. Thomaz Siegmund e um valioso corpo
de colaboradores técnicos, tanto nos Escritórios, como na
parte fabril, ampliou e projetou-se nos meios industriais não
só sanjoanenses, mas irradiou-se pelo Brasil afora,
conquistando um invejável renome nos meios categorizados
da indústria têxtil Brasileira.172

A indústria têxtil brasileira se expandia e, como foco principal,
observa-se que, de pequena fábrica, a FIATECE ampliou-se e tornou-se
conhecida no exterior. A produção têxtil destinou-se fundamentalmente à
exportação, pois havia muita procura.
A produção de toneladas de tecidos, os quais eram vendidos no
interior do estado e também fora dele, demandava cada vez mais matériasprimas. Nesse contexto, destacamos a afirmação de uma antiga
funcionária da fábrica, sobressaindo-se a FIATECE em relação ao
mercado de exportação:
Exportava para todo o mundo, eu lembro que eu trabalhei na
sala do pano, nossa! Como tinha encomenda para mandar
para o exterior, nossa senhora! (...) eles reservava pra
doar... assim.. pros empregado. E enrolava e punha outra
vez. Tinha um outro lugar que fazia só farda pra exportar.
Foi uma grande indústria.173

A sala do pano, conforme a entrevistada Antônia Francisco de Souza
Luciano já se referiu anteriormente, era abarrotada de retalhos, dos mais

172Jornal

O Município de São João da Boa Vista, FIATECE o maior orgulho da

Indústria Sanjoanense, de 22/jan/1954, nº 3300, p. 1.
173Entrevista

realizada com Antônia Francisco de Souza Luciano em 13 de

setembro de 2010.
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baratos aos mais caros. Tais retalhos, ou até sobras de tecido de chita,
eram muito procurados pelos consumidores. Naquela época havia muitas
opções e se considerava elegante usar chita, principalmente, para a
confecção de roupas destinadas às crianças. E também, pelo fato das
funcionárias da fábrica serem presenteadas com retalhos desse tecido, com
sobras de peças de seda, percal, algodão, tergal, lona, que apresentavam
pequenos defeitos.
(...) Tinha a sala do pano, você entra assim à sua esquerda,
era a sala do pano, quando o tecido já tava pronto (...): tinha
um cetim... Era um cetim tão bonito!... quando as moças
casava a gente dava um corte de pano de cetim para os
vestidos de noiva. Eles doavam...174

As observações da entrevistada me permitiram rememorar que tais
relações integravam também o quotidiano de minha vida familiar. Neste
sentido, comentei com a entrevistada que, numa certa ocasião minha mãe
ganhou um “monte de corte”, porque sempre tinha sobras. Cozia-se tudo
com os panos da FIATECE e quando vimos tantos tecidos, minha irmã e eu,
embora reclamássemos que eram todos da mesma fábrica, queríamos
apenas fazer vestidos, enquanto minha mãe pretendia diversificar sua
utilização.
Todas as pessoas que sabiam da oferta de tecidos iam até onde
funcionava a loja da fábrica, cuja foto recente está incluída a seguir. Eram
pessoas oriundas de todos os lugares, de vários estados e da região para
comprar o tecido mais barato. Era uma verdadeira festa.
Observe que o prédio localizava-se onde atualmente existe uma
ponte e não esqueçamos que as pessoas, na época, ou tinham o acesso a
pé, ou poucas, chegavam de carro para fazer compras.
A foto abaixo (imagem 20), de um acervo pertencente a Antônio
Carlos Lorette, dá visibilidade ao que foi a Fiatece na época. Mas se

174Idem.
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olharmos a foto da imagem 21, encontramos o ângulo semelhante. A
intenção, no entanto, de fotografar o que existe do prédio da antiga fábrica,
mostra no presente uma paisagem diferente, mas que permanece no
imaginário das pessoas. As edificações no entorno, que também sofreram
grandes mudanças, ainda preservam um pouco dessa memória, na história.

Imagem 20 – Fábrica na década de 50. Foto do acervo de Antônio Carlos Lorette.
Imagem 21 – Foto do prédio onde funcionou a fábrica, em 12 de fevereiro de 2012.
Acervo de Maria Nicolau.

Podemos perceber o quanto se modificou o prédio da fábrica, ao
olharmos as duas fotografias e compará-las. Nos anos 50, a ponte ainda
não existia, mas nos anos 70, época em que foi construída, a loja passou a
funcionar, embora hoje esteja fechada.
As diferenças percebidas nas fotos, o registro de diferentes épocas,
nos conduz a uma leitura mais profunda, mais detalhada. Uma leitura a
partir de um “roteiro” sugerido por Mitsi e Souza175, nós teremos uma
análise a partir da descrição, da contextualização histórica e da
interpretação. A análise descritiva da primeira foto, como sua ”dimensão,
tonalidade, posicionamento, ângulo, iluminação, foco, enquadramento e

175MITSI,

Márcia Elisa Manha, SOUZA, Maria Irene Pellegrino de Oliveira. A

fotografia como evidência histórica: retratos da família Mitsi. In: Discursos

Fotográficos. Londrina, v.4. n. 5, p. 131-158, jul./dez. 2008.
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conservação”, são dados sobre essa foto que temos que olhar mais de
perto.
A primeira é branca e preta, o prédio é mais sóbrio, as ruas são de
terra batida, as pessoas próximas ao edifício, caminham, e tudo leva a
imaginar que o transporte era diferente. A segunda foto é recente, colorida.
Percebemos que a construção está desgastada pelo tempo, as ruas já tem
asfalto, e há uma ponte ligando os pontos de acesso. Ao observarmos como
essas imagens representam a história de uma época, pela diferença de
tonalidade do papel nas fotografias, poderemos pensar como esse passado
é trazido de volta.
Uma interpretação sobre os anos 50 no quotidiano dessa fábrica,
considerando estas imagens, imaginando os diferentes espaços urbanos do
entorno, das vidas que tiveram seus sonhos e realizações no mundo do
trabalho, essa é agora uma parte da história que podemos recontar.
A fábrica era um ponto de produção naquela vila, em cujo bairro se
inscreve a chamada Vila Conceição, ponto de progresso da cidade de São
João da Boa Vista. Lá se produzia cerca de 1000 metros de brim e tecido
xadrez, conforme assinala a publicação “Álbum de São João da Boa Vista
1891 a 1950”176da cidade. No artigo publicado na revista, refere-se à
fábrica, onde “funciona a importante indústria de tecidos de algodão”.
Alguns dados como tamanho, quantidade e número de máquinas que
possuía, também podem ser encontrados no artigo dessa revista, como por
exemplo, que “os prédios dessa grande indústria ocupam uma área de
3.200 metros quadrados, (...) [com] máquinas assim dispostas; fiação, altaestiragem, com 3200 fusos, tecelagem com 98 teares (...) e seções de
tinturaria, preparação e acabamento”.177

176

Revista “Álbum de São João da Boa Vista 1891 a 1950”. Publicação: Rua Padre

Roque, 122 em Mogi-Mirim, 1950, p.s/n.
177Idem.
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Ainda nesta revista, há referência aos empregados do setor fabril,
afirmando que “a fábrica é movimentada por 140 operários e 10 funcionários
encarregados dos serviços de escritório e demais seções”.178A importância
dessa fábrica, é assinalada como “uma das indústrias que melhor
representa São João da Boa Vista, e digna, portanto, do reconhecimento e
da glorificação de todos quantos habitam ou amam este belo recanto de
São Paulo”.179
3.3. FIATECE: LOCAL DE “FAZER REUNIÃO DA POLÍTICA LÁ”
Um antigo funcionário da Fiatece, depoente por duas vezes para esta
dissertação, Osvaldo Maciel, diz, referindo-se ao livro publicado por Jasson
de Andrade: “eu era comunista e havia sido despedido da Fiatece, onde
trabalhei por algum tempo, por causa disso, (...) ocupando um cargo de
engomador”180, tendo trabalhado de 1953 a 1956. Foi essa uma época em
que a “política fervia”, conforme nos aponta outra entrevistada.
Maciel foi engomador na seção de tinturaria da Fiatece. Ele relatou
sobre aquela época, contando da morte de Getúlio Vargas e que todas as
pessoas estavam bem ligadas à política, e por isso, usavam o espaço da
fábrica para manifestações:

MARIA: o senhor num trabalhou lá?
OSVALDO: trabalhei. Eu era engomador.
MARIA: então porque eu estou escrevendo um pouco sobre
a história da Fiatece, e você começou em 53 até o dia 12 de
janeiro de 56. Cargo de engomador. E naquela ocasião a
Fiatece tinha quase 1200 empregados. Então faltava energia
e (...)

178Idem.
179Idem.
180ANDRADE,

Jasson de Oliveira. Golpe de 64 em São João da Boa Vista. 1ª

edição, São Paulo: Papyrus, 2008, p. 172.
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OSVALDO: (...) a gente defendia os trabalhadores que eu
era representante do PTB, que era considerado tudo
comunista porque a gente defendia eles...
MARIA: então esse era os anos 50? Na mesma época que o
senhor era engomador lá na Fiatece?
OSVALDO: é, na Fiatece...
MARIA: por exemplo, lá na Fiatece o que os trabalhadores
tinham com o PTB?
OSVALDO: ah! Quando morreu o Getúlio Vargas eu corri lá
e pedi para o senhor Hugo dispensar o pessoal e fechar, dia
20 de agosto de 1954. Eu fui lá e pedi para ele fechar e ele
fechou. Porque era em consideração a gente, porque ele
mesmo falava, ele falava assim: vocês...
MARIA: (interrompendo) é até emocionante isso...
OSVALDO: porque o senhor Hugo...
MARIA: eu fico até emocionada de... de imaginar a força que
as pessoas que lutavam tinham.
OSVALDO: olha! Eu como presidente do sindicato, e chegar
nele o senhor Hugo é assim, assim, assim, e... Ele pegava e
falava, pode fazer senhor, pode. Precisando pode falar com
a gente que a gente está à disposição. No entanto que
quando era para fazer reunião da política lá, que o Miguel ia
lá, o Nelsinho, qualquer um, eu reunia lá no pátio, parava as
máquinas tudo e vinha lá o pessoal para fazer reunião
(...).181

Este trecho da entrevista é importante para avaliarmos o espaço da
fábrica como local de trabalho, de fazer política, de trazer à tona inúmeras
discussões no que diz respeito as lutas sociais desses operários. Temos a
possibilidade assim, de sentir como isso se processou a partir de reuniões
dos trabalhadores no pátio da fábrica, com a presença de Miguel Jorge
Nicolau e com a permissão do proprietário da fábrica que apoiou o
trabalhador.
Das observações de Osvaldo, os discursos e também as discussões
no pátio da fábrica tinham o caráter de proximidade muito grande entre
Miguel Jorge Nicolau e os trabalhadores. E principalmente, quando
prestaram uma homenagem a Getulio Vargas, na ocasião da sua morte.
Isso evidencia que a questão partidária já era trazida para dentro da fábrica.
Ou

seja,

Miguel

Jorge

Nicolau

se

apropriava

da

realidade

dos

trabalhadores, pois assim eles se sentiam por ele representados, se

181Entrevista

com Osvaldo Maciel em 28 de janeiro de 2012.
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constituindo uma liderança. A política estava circunscrita à conjuntura dos
trabalhadores dessa fábrica, apontada como um espaço para isso. Nesse
sentido, pode-se pressupor a centralidade do operariado fabril como força
fundamental.
A fábrica localizava-se no endereço de um bairro denominado Vila
Conceição, na Rua Cesário Travassos, número 27, uma localidade com
problemas

de

infraestrutura,

como

por

exemplo,

o

abastecimento

prejudicado pela falta de água potável, sem, no entanto, significar falta de
mobilização das pessoas do local e luta por soluções, acionando o poder
público quando necessário.
3.4.

A

VIDA

DENTRO

E

FORA

DA

FÁBRICA,

LOCALIZAÇÃO,

INFRAESTRUTURA.
Quando Miguel Jorge Nicolau inaugurou o sistema de saneamento da
água da cidade, em 1954, um jornalista destacou o quanto isto foi
significativo, pois aludiu há 10 anos, período em que a carência deste
benefício se fazia sentir. A coluna, intitulada “Notas à Margem”, traz também
indícios do crescimento da cidade.

O problema da água potável é de importância iniludível. É o
bastante que comparemos o que era São Joao da Boa Vista
em 1943 com o que hoje é. Quantos prédios foram
construídos nos últimos dez anos? (...) Premido pela falta do
precioso líquido, fez-se o Serviço de captação e tratamento
(...)182.

A Fiatece localiza-se num bairro popular da cidade, onde uma vila de
casas populares foi construída, o que esboçava sinais de uma pequena
comunidade. Esta, por sua vez, assertiva das necessidades que ali

182Jornal

1.

O Município, em “Notas à Margem”, de 13 de janeiro de 1954, nº 3108, p.
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surgiriam, tomou uma posição ativamente política. A população local,
anterior ao ano de construção do bairro, no final dos anos 40, reivindicava
junto à Prefeitura, rede de água, rede de esgotos e demais serviços, pois
seus moradores queriam ver solucionados os problemas de infraestrutura e
de saúde.
Assiste a população da Vila Conceição, a vila industrial da
cidade, ao intenso trabalho que ali promove a Prefeitura
Municipal, instalando a rede de esgotos e outros
melhoramentos que se destinam a assegurar aos moradores
daquele bairro, como da Vila Operária. É necessário que se
faça desaparecer de vez as águas paradas, os focos dos
mosquitos que atormentam o viver dos habitantes das zonas
abandonadas (...), que o trabalho na Vila Conceição
prossiga nos demais bairros da cidade.183

As ações foram impregnadas pela luta popular e a resposta saiu
pelas mãos do prefeito Miguel Jorge Nicolau em 1956. Isto significa que a
comunidade o apoiava antes mesmo da cidade adquirir um operariado em
um espaço urbano específico, ou seja, próximo à fábrica.
Se as eleições municipais dos anos 50 assumiram o papel principal,
desde a volta de Vargas ao poder, naquela pequena cidade, o
desenvolvimento urbano com suas atividades comerciais e produtivas
prosperou na conturbada conjuntura daqueles anos. A ascensão política de
Miguel demonstra que foi uma pessoa capaz de reunir divergentes
interesses dos trabalhadores e os representar em várias instâncias.
Assim como Vargas, Miguel Jorge Nicolau era conhecido como “o pai
dos pobres” e este perfil populista184, no seu caso, esteve associado a uma

183Jornal

O Município em “Melhoramentos na Vila Conceição”, São João da Boa

Vista, 15 de dezembro, 1956, nº 3.389, p. 1.
184Populismo:

a frase “façamos revolução antes que o povo a faça” (1930) – divisa

de todo o período histórico de 30 a 64; o populismo é um fenômeno de massas,
segundo Weffort. O populismo foi um fenômeno político muito mais amplo na
sociedade brasileira urbanizada e em transformação sob o impacto do
desenvolvimento industrial (p. 28). O autor propõe uma discussão sobre esse
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posição de “esquerda” (uma militância contrária aos oligárquicos),
particularmente por sua aproximação com as trabalhadoras da fábrica
Fiatece.
Sem dúvida, este aspecto, propagado até o fim de sua vida, pode ser
percebido no artigo do jornal O Município onde o autor destaca que, como
prefeito, ele “rompeu uma sequência política, conquistando junto dos
trabalhadores o governo da cidade” no ano de 1955. Tal sequência era
clara muito antes de Miguel Jorge Nicolau ingressar no legislativo como
suplente, em 1953. Sua defesa pelos trabalhadores criou conflitos de força
com os oligárquicos no poder e foi caracterizada pelas lutas populares.
Miguel Jorge Nicolau, elegendo-se prefeito, (...), quando no
dia de sua posse, à porta da sede do governo, esperavamno os trabalhadores e a bandeira do PTB era carregada
pelas moças da Fiatece.185

Observa-se que as “moças” o queriam bem: além de vê-lo como uma
pessoa entendida dos direitos das trabalhadoras, consideravam-no uma
pessoa muito acolhedora, que aglutinava as mais variadas expectativas.

fenômeno de militância política que mobilizou as massas, principalmente urbanas,
dos estratos mais humildes da população. Nesse sentido, ver: WEFFORT,
Francisco Correa. O Populismo na politica brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2003, pp. 27 – 34.
185Jornal

Gazeta De São João, em “Morte faz tombar um líder: Miguel Jorge

Nicolau, a pessoa humana, o homem que mudou uma estrutura”, de 15 de maio de
1980, p. 7. Esse artigo de jornal foi publicado por Ito Amorim. Noticia que a cidade
foi governada sempre pelas mãos das classes patronais, principalmente
fazendeiros, que não queriam a ascensão política dos trabalhadores. O artigo
publicado nesta data, juntamente com uma intensa cobertura em outros periódicos
sobre a morte de Miguel Jorge, tomou proporções intensas destacando seu
governo e forma de governar, expressando um saudosismo por sua postura
político-ideológica, e, ainda, como consta na matéria, a imagem de que era um
líder.
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Mesmo

não

sendo

proprietário

dessa

fábrica,

foi

saudado

pelos

trabalhadores e trabalhadoras na ocasião de sua posse, com gratidão pelo
acolhimento às demandas trabalhistas. Portanto, foi a partir de sua
liderança como integrante do PTB que as operárias passaram a apoiar este
partido.
Outra perspectiva pode ser levantada a partir da fala de Matilde
Miguel Jacob, quando foi entrevistada, comparada a fala de Antônia:
(...) teu pai se candidatou prefeito, ganhou. Ficou prefeito
aqui, fez coisa boa aqui, todo mundo queria bem
ele...186(grifo meu).
(...) Miguel Nicolau era querido por todo mundo. Mesmo
quem não era ligado a política, é sobre a pessoa dele. Ele
era bonito.187(grifo meu).

Assim, não só a confluência entre as demandas trabalhistas deste
operariado e a trajetória de defesa dos direitos dos trabalhadores pelo PTB,
do qual Miguel era o líder na região, levou-o à prefeitura e à liderança.
As pessoas viam nele, a receptividade, o atrativo permitindo que se
aproximassem. No trabalho de Amadi e Lindes, observaram que Miguel
Jorge Nicolau era atencioso, de fácil acesso, pois conversava com as
pessoas:
Com 56% dos votos Miguel Jorge Nicolau acaba de ser
eleito prefeito de São João da Boa Vista, para desespero da
UDN e dos ricos agricultores que comandam a cidade há
muitos anos. Miguel é um homem alto, vastos bigodes,
sempre vestindo um modelo safári, o mesmo modelo usado
por Jânio Quadros. Andava pelas ruas da cidade,
cumprimentando um e outro e, como seu irmão, o médico
Durval Nicolau, atende os ricos e pobres e goza de grande
186

Vemos que a fala de Matilde “todo mundo queria bem ele”, é a mesma que a

‘fala’ de Antônia Francisco de Souza Luciano. Isso mostra que o querer bem,
assinala a simplicidade e o carisma dele, em relação às pessoas, e veremos a
seguir sobre a personalidade dele, seu perfil, o personalismo político presente
nele.
187Entrevista

com Matilde Miguel Jacob em 12 de janeiro de 2012.
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popularidade. Miguel é líder nato. Fala alto, gesticula,
domina as conversas. Mantêm contato com as lideranças
nacionais e sempre tem uma história ou um gesto de carinho
para quem dele se aproxima. Gosta de conversar. Passa
horas (...) [com] os trabalhadores a quem ninguém dá
atenção. É com eles que Miguel conversa a maior parte do
tempo, (...) Trata a todos como amigos e desta forma
consolida sua imagem.188

É difícil não perceber o quanto ele era carismático, conforme
apontaram as autoras, demonstrando atenção aos trabalhadores nas ruas,
“gosta de conversar”, vestia-se de maneira simples, sendo comparado a
forma de vestir de Jânio Quadros. As autoras apontam ainda, a forma de
andar pelas ruas, de conversar tratando o próximo como a um amigo,
consolidando sua imagem. Descrevem também que ele “mantem contato
com as lideranças nacionais”.
Levando-se isso em consideração, a memória de um pode ser a
memória de muitos, evidenciando o aspecto coletivo dos fatos.189 O
historiador oral “pode escolher exatamente a quem entrevistar e a respeito
do que perguntar”.190 Os relatos constituem “matéria prima”, permitindo
recuperar a expressão viva dos sentimentos das operárias com relação a
Miguel Jorge Nicolau.
A história oral é construída em torno de pessoas; ela “lança a vida
para dentro da própria história e, com isso, alarga seu campo de ação. (...)
Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da
comunidade”.191 Ao utilizar a entrevista, analisamos aspectos e pontos
característicos pertinentes a essa proposição. Em sua maioria, essas
memórias são de mulheres ex-operárias ou de documentos da Associação
da Fábrica, e, ainda, de pessoas com as quais tive contato.

188AMADI,

C. e LINDES, op. cit., p. 39

189THOMPSON,

1992, p. 17.
190Idem,

p. 25.

191Idem,

p. 44.

Paul. A Voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
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As intenções do historiador e seu sentimento de pertencimento a um
lugar e época, levam o entrevistado a se posicionar em relação a isso, a
mostrar determinados aspectos em sua fala e, de acordo com Thompson,
ocorre “uma transformação radical do sentido social da história”

192,

diz.

No entorno do prédio no bairro onde funcionou a fábrica, há um
restaurante próximo à ponte, cujo dono e frequentadores rememoram a
existência da fábrica até os dias atuais. A transformação foi grande, sendo
que o prédio está fechado, sem uso, não há mais a chaminé, demolida em
1978, onde havia ruas de terra, conforme a foto acima.
A FIATECE compõe o parque manufatureiro da cidade e, uma de
nossas entrevistadas, em sua narrativa, expõe como funcionava a fábrica.
O que decorre disso é que “entrevistar exige habilidade”.193 É preciso
atentar para detalhes e dados importantes, além das expressões contidas
nas informações lembradas e narradas pelos sujeitos entrevistados. Podese saber, por exemplo, que o número de funcionários era composto por 80
% de mulheres, naquele momento.
Porque ela continuou trabalhando e aposentou lá. A última
vez que eu conversei com ela, ela falou já faz 18 anos que
eu me aposentei... E até a prima dela trabalhou lá... Todo
mundo trabalhava lá... As primas sabe...? Uma puxava a
outra, uma puxava a outra... (...) porque o serviço era assim
na fiação. Era umas máquinas cumpridas, tinha uns 4 a 5
metros de cumprimento. Uma pertinho da outra, assim... Ali
fazia umas... Uns negócios assim que o fio saía grosso
passava ali, saía fininho e você ficava ali...194

No caso da fábrica em questão, pode-se assinalar a mulher enquanto
agente num mercado competitivo, em cujos meios de produção era o
feminino

quem

se

destacava

mais.

Surgiram

amizades

entre

as

trabalhadoras e a perspectiva progrediu no contato delas depois de

192Idem,

ibidem.

193Idem,

p. 254.

194Entrevista

com Geni Moreira Teodoro gravada em 29 de Maio de 2011.
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aposentadas.195 Possuíam relações na empresa em que trabalhavam, mas
construíram laços extramuros da fábrica.
A entrevistada, Antônia Francisco de Souza Luciano, conta-nos que a
possibilidade de ter um operariado feminino dentro da fábrica, atraído pela
demanda por mão de obra, demonstra como a mulher já se colocava no
mercado de trabalho. Observa-se que a demanda se espalhava no “boca-aboca”, puxada por uma cadeia de informações, conforme nos apresenta
essa entrevistada. O trabalho era funcional para as mulheres realizarem, de
forma que eram requisitadas por causa do tipo de maquinário.
3.5. DIREITOS TRABALHISTAS, E A “POLÍTICA FERVIA”196.
Antônia Francisco de Souza Luciano, a primeira entrevistada, narrou
sobre Geni, também entrevistada, referindo-se a ela como uma grande
amiga. Comenta que a mesma se aposentou na fábrica depois de ter
trabalhado lá por 18 anos, juntamente com suas primas, e conclui dizendo
“todo mundo trabalhava lá”. Isso denota o encadeamento daquele mundo do
trabalho, no qual, “uma puxava a outra”, como se fosse uma coisa natural,
próxima, uma rede de empregos.
Outra entrevistada nessa pesquisa, contou-nos sobre sua mudança
para a cidade. Oriunda da zona rural, do campo, narra fatos e histórias
sobre as irmãs, conforme segue:
(...) Eu já tinha nove e meio. E aí meu pai foi lá na roça e
conversou com a professora, não seu Benedito, o senhor
traz ela aqui, vê se ela fica com as outras crianças, e eu não
vou fazer muita questão dela, porque ela é muito novinha.
Chegou no fim do ano, a professora deu as provas, e ela fez

195As

vidas dessas antigas operárias permaneceram entrelaçadas pela amizade.

Frequentam as mesmas festas, eventos na cidade, igreja. Conheceram-se na
FIATECE, moraram próximas uma da outra, viram os filhos nascerem. Enfim,
Antônia foi quem assinalou sua amizade com Geni Moreira Teodoro.
196Entrevista

com Antônia Francisco de Souza Luciano.
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as provas e passou. E daí foi..., né? E aí quando ela tinha
dez anos e meio, a gente mudou para a cidade, porque a
escola da roça era só três anos. Do primeiro até o terceiro.

No trecho acima, Geni Moreira Teodoro narra, saudosa, sua vinda
para a cidade, acompanhando o movimento da família toda que saía da
zona rural para o espaço urbano, atraídos pelo trabalho e possibilidade de
melhores condições de vida. Também teriam melhores oportunidades de
estudo, podendo frequentar outros cursos, já que no campo este ficava
restrito a três anos. E ainda prosseguiu:
Então chegou aqui as duas foram para o Colégio Santo
André. As duas tinham idade para ir. E eu não quis. E meu
pai falou o que você vai fazer da vida? Eu vou entrar no
corte e costura aprender a costurar. E aí eu fui aprender a
costurar. Fiquei um ano aprendendo a costurar e tirei o único
diploma que eu tenho é de costura. Então minhas roupas
são tudo eu quem faço. Fazia para minhas irmãs, fazia
camisa para o meu pai (...), nós éramos quatro, agora
morreu minha irmã e agora somos três. E depois... Eu
completei 15 anos, né? Eu falei pro meu pai eu vou pedir um
serviço para mim por aí. E aí eu fui lá à FIATECE.

Geni Moreira Teodoro foi incisiva ao comentar sobre a ida das irmãs
ao colégio, mas ela não. Expressou sua preferência pela costura,
primeiramente, e depois, pela vontade de trabalhar e não de estudar. Ela
mesma teve a iniciativa de entrar em um curso de corte e costura,
confeccionando roupas para a família. Refere-se a isso de forma peculiar e
expressando ter ficado feliz com a escolha, a decisão de trabalhar. Apenas
15 anos de idade, mas com a perspectiva de um emprego e atraída pela
possibilidade de crescer, sem saber das questões de um trabalho infantil,
diferentemente de suas irmãs, tomou a iniciativa de ir até a fábrica. A seguir,
podemos acompanhar esse processo:
Cheguei lá pedi para falar no departamento de pessoal, um
senhor disse onde que você mora? Eu falei eu moro no
Rosário. Você mora lá faz muito tempo? Eu falei não senhor.
Faz pouco tempo que a gente veio da roça e a gente mora
lá. Aí ele falou assim, você quer trabalhar aqui? Eu queria...
Se o senhor me arrumasse. Eu queria trabalhar aqui. Então,
eu vou arrumar. Que a gente que vem da roça é gente
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trabalhador. Aí, ele falou você fica esperando te chamar. Aí
quando foi fim de novembro ele mandou me chamar. Eu
lembro até a data, 27 de novembro. Quando eu tinha 15
anos. Eu cheguei lá, eu fui lá e aí ele mandou arrumar os
documentos. Mas ele queria diploma de Grupo. Eu falei para
ele, ah, senhor, eu não tenho diploma de Grupo. Eu estudei
só três anos na escola da roça, e lá na roça três anos não
dá diploma. Então você vai lá na sua professora, fala para
ela te dar um atestado. Eu fui. A minha professora chamava
Maria Linda Bertolucci. Fui lá e ela me deu atestado. Eu
levei pra ele. Quando vê, mandou me chamar. Em 1º de
dezembro de 48 e eu comecei trabalhar dia 27 de novembro,
trabalhei três dias de experiência (...)197.

Há três questões importantes para se destacar em sua fala. A
primeira é que ela teve iniciativa de começar a costurar. Fez isso para os
membros da família, desde uma tenra idade. Depois, atirou-se à perspectiva
de procurar trabalho, indo direto à Fiatece. Mas há algo aí para se prestar
atenção, pois essa iniciativa poderia envolver a questão da renda familiar.
Esta atitude, tomada por Geni, indica algo corrente no período, começavase a trabalhar na adolescência e, muitas vezes, como forma de ajudar nas
despesas domésticas.
A terceira questão está ligada aos estudos. Geni Moreira Teodoro
não teve oportunidade de estudar, e quando encontrou emprego, logo
arranjou um atestado e em seguida iniciou sua “experiência”. Aos 15 anos
de idade já trabalhava na fábrica: era exploração de trabalho infantil e ela
não se dá conta disso. E mais, Geni Moreira Teodoro ficou entusiasmada,
pois o trabalho lhe atraía, como quando dizia “gente que vem da roça é
gente trabalhador”. Ou seja, quem chegava da zona rural era atraído pelo

197Entrevista

com Geni Moreira Teodoro gravada em 29 de Maio de 2011. Geni

atualmente faz bordados, e tem duas aposentadorias, sendo uma da FIATECE;
sofreu com duas cirurgias, uma num rim, outra no coração. Essa última, recente, e
por ocasião da entrevista já ter sido concedida a autora dessa pesquisa. Geni
gosta demais de “bater papo”, contar sobre sua vida na época em que trabalhou
na fábrica, de onde saiu casada, teve seus três filhos e ama a vida com toda
intensidade. Na ocasião desta entrevista tinha 78 anos de idade e mora no bairro
do Rosário, próximo de onde existiu a fábrica, em São João da Boa Vista.
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mundo do trabalho urbano, pelas possibilidades que talvez na roça não
existissem. Acresce-se que deixa de estudar, um investimento importante
para ela, na época não concretizado.
As pessoas, de uma maneira geral, saíam da roça rumo à cidade,
pois o espaço urbano era demasiadamente atraente pela possibilidade de
ganhar dinheiro, o campo não oferecia a possibilidade de ganhar dinheiro
como a cidade, e com isso, poder adquirir bens materiais, como
eletrodomésticos, por exemplo.
A fala de Geni também suscita, para além dos costumes da época,
possibilidades

que

as

fontes

orais

indicam

sobre

pensamentos

representados, de modo que, a partir da narrativa, podemos extrair indícios
de como essas trabalhadoras se posicionavam.
Na sequência da entrevista, uma das pequenas coisas que essa
entrevistada permitiu foi o acesso a documentos e fotos da época em que
era jovem. Contamos, no entanto, com a generosidade das pessoas nas
permissões de acesso a documentos particulares, mas espontaneamente,
com expressão de alegria no seu semblante e de disponibilidade.
Nesse caso, tomemos o respeito das responsabilidades da história
oral, observar as pessoas e a importância de cada indivíduo. Podemos
refletir o que diz Portelli:
Cada pessoa é um amálgama de grande número de
histórias em potencial, de possibilidades imaginadas e não
escolhidas (...), nossa arte de ouvir baseia-se na consciência
de que praticamente todas as pessoas com quem
conversamos enriquecem nossa experiência.198

Para mim, muito mais do que ouvir, foi compartilhar, enriquecendo
logicamente minha experiência em algo novo, “tornando-se concreta,
apenas, quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas”, trazendo à

198PORTELLI,

op. cit., p. 16.
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tona o seu passado e “o ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser
profundamente pessoais”.199
Geni Moreira Teodoro ficou bastante comovida ao contar sua vida,
exaltando a experiência de trabalho, mas principalmente, por ser muito
prolixa, se referiu ao dia a dia junto com a família. Narrou sobre o
falecimento de um filho, e como isso abalou sua vida pessoal. Ela queria
dar mais de si mesma, contou-me como superou essa perda e o quanto se
sentiu mais à vontade por compartilhar algo tão íntimo.
(...) Eu comecei a fazer depois que meu filho faleceu, porque
minha vida era chorar, entendeu? Eu falei, eu não posso ficar
desse jeito, eu passo mal aqui e ele passa mal lá... Uma vez
me contaram assim que tinha um bando de pombinhas, diz
que a mulher chorava muito por causa do filho que morreu,
então diz que tinha um bando de pombinhas voando assim, e
tinha uma atrás batendo asa e quase não aguentava ir, sabe?
Então uma mulher chamou a outra e falou você tá vendo? Tá
vendo aquela pombinha que tá atrás? Aquela lá é teu filho
que não consegue alcançar os outros, de tanto que você
chora por ele. Diz que a mulher não chorou nunca mais.
Então são coisas que a gente fica... (Geni se emociona e
chora).200

“Mulher é emotiva mesmo, muito mais do que o homem”, alguns
diriam. Mas não é apenas isso que conta, e sim a percepção de seu papel
na maternidade e na perspectiva de fazer mais uma amizade.
Consideramos que as mulheres são responsáveis por construírem
interpretações: “na verdade, elas vêm com uma ‘oralidade’, que nos indica
um gênero de discurso” a ser estudado.201 Devemos nos apoiar e nos
direcionar para suas “falas”, buscar entender essa “oralidade”.
Ao colocar a questão sobre as representações sociais ou coletivas,
sob o ponto de vista da história oral, há um aspecto a se considerar, ou
seja, reconhecer e valorizar experiências de sujeitos históricos, que podem
199

Idem, ibidem.

200Entrevista
201KHOURY,

com Geni Moreira Teodoro gravada em 29 de Maio de 2011.
Yara Aun. Narrativas Orais na investigação histórica social. Projeto

História, op. cit., SP, nº 22, Educ., jun./2001, p. 79-103.
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ter sido silenciados. No caso das mulheres da fábrica, ao apoiar-me em
Yara Aun Khoury, vejo que essas operárias podem ter construído um
imaginário, permanecendo de geração para geração, uma vez que existem
informações disponíveis em outro formato documental, que não o da
memória.
Vale ressaltar a importância de observar as expressões presentes
nas “falas”, por exemplo. Ao analisarmos o personagem central, a
interpretação e as informações presentes nas memórias das entrevistadas
demonstram a atuação e a importância política dessa figura. O papel
político expresso na “fala”, segundo Freitas:
(...) a história de vida e depoimentos pessoais, a partir do
momento em que foram gerados passam a constituir
documentos como quaisquer outros, isto é, definem-se em
função das informações, indicações, esclarecimentos
escritos ou registrados, que levam a elucidações de
determinadas questões e funcionam também como
provas.202

A forma como Geni Moreira Teodoro se envolveu na entrevista,
mostrando-me suas fotos e outros documentos, num impulso emocional,
expressa o seu envolvimento com o trabalho. O trabalho do historiador,
voltando o olhar para a oralidade, a partir de uma entrevista gravada, é
outro aspecto indicado pela autora:
[a] linguagem auditiva, que se baseia essencialmente no uso
da voz, exercerá um papel fundamental, (...) a voz é um
elemento em si mesmo; suas variações dão sentido ao texto
transmitido, transformam-no, dando-lhe, muitas vezes, um
significado além do que foi meramente dito.203

202FREITAS,

Sonia Maria. História Oral: possibilidades e procedimentos. 2ª ed. –

São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006, p. 46.
203Idem,

p. 47.
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Se pensarmos na voz como instrumento de mensagem e de
significados, expressão de sentidos, passagem de emoções, sinais de
sentimentos carregados ou não de emoção, o papel fundamental que ela
carrega é de ordem pessoal. A forma de manifestação denota sentimentos
implícitos no timbre, pelo volume ou por outros sinais que a voz transmite.
As variações no tom de voz vão além do que está sendo dito.
Se a voz traz tais interpretações, pensemos na importância de
analisar os gestos da entrevistada, a verbalização da voz na fala e as
emoções. Tais expressões são carregadas de significados e podem ser
analisadas a partir do da manifestação em palavras, de uma insinuação
presente ao usar uma exclamação. Devemos atentar para todos os
detalhes, uma interjeição, movimento de admiração, timbre de voz.
Podemos observar no trecho a seguir, algumas destas manifestações, na
entrevista realizada com Antônia:
(...) Era maravilhoso! Tinha comício! Tinha política! A política
fervia! Tinha o Miguel Nicolau. Ele era amigo de todo
mundo. Ele não saía de lá. Era bom e ficava abraçando as
pessoas. Nossa! Quando tinha a... A época de eleições, pelo
amor de Deus, todo mundo era Miguel Nicolau, né bem?
Família conhecidíssima em São João. Todo mundo queria
bem ele.204

Por três vezes a entrevistada exclamou quando se referiu a Miguel.
Expressou alegria ao qualificá-lo como “maravilhoso”, algo que acontecia,
também, dentro da fábrica. “Maravilhoso” era o sentimento que a preenchia
visivelmente. A metáfora, referida à política, na expressão “a política fervia”,
denota bem o sentido de conceito de política, dado seu impacto no
quotidiano da fábrica. Diria mais, tal emotividade, ao falar sobre este
período, ainda na hora da entrevista, expressando um sentimento coletivo,
indica a importância daqueles anos de juventude e percepção de mundo.

204Entrevista

realizada com Antônia Francisco de Souza Luciano em 13 de

setembro de 2010.
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A entrevistada refere-se ao fato afirmando que “todo mundo queria
bem” Miguel. Algo que ela compartilhava com outros trabalhadores, que
lhes dava prazer, preenchendo o quotidiano desses operários. Em outra
frase, “todo mundo era Miguel Nicolau”, significa que, além de querido, o era
para “todo mundo”.
Num momento de eleições municipais, no ano de 1955, de disputa
entre partidos, como o dos trabalhadores e o dos oligárquicos, ele era
escolhido. Projetos como as reivindicações de direitos, melhores salários e
representação dos trabalhadores no mundo sindical, apoiado por Miguel
Jorge Nicolau, no legislativo, contra os oligárquicos, é um debate que
traremos adiante.
Outro aspecto, referente aos trabalhadores da fábrica como local para
as manifestações da política, como a festa dentro da fábrica, presente na
fala de Osvaldo. Isso me levou a perceber o quotidiano operário no espaço
inscrito da vida “fora do local de trabalho”, além deste ambiente e “como
força social importante”. Segundo Decca, o extramuros das fábricas “é
objeto

de

preocupação

(...)

onde

a

ordem

urbano-industrial

se

acentuava”.205
Assim, as relações familiares, de amizade, de afetos e desafetos
ocorriam como uma continuidade das ações desenvolvidas no interior da
fábrica, com os mesmos assuntos tratados em todos os momentos,
conformando-se, desta forma, seus quotidianos. Geni Moreira Teodoro
lembra:
(...) Quando foi 1º de dezembro de 48 me registraram. E aí
lá eu trabalhei, eu namorei, eu casei tive três filhos, e com
45 anos eu me aposentei, trabalhei 30 anos só nessa firma
(...). Mas eu vou te falar a FIATECE foi uma firma muito boa,
nunca atrasou um pagamento, teve época que tinha 420
empregados lá, operários.206

205DECCA,

Maria Auxiliadora Guzzo. A vida fora das fábricas. Quotidiano Operário

em São Paulo. 1920-1934. São Paulo: Ed. Paz e Terra. 1978, p. 11.
206Entrevista

com Geni Moreira Teodoro gravada em 29 de Maio de 2011.

141

Respirava-se a fábrica no quotidiano da cidade, assim como se
respirava o quotidiano da vida no interior da fábrica. O número de
funcionários, nos anos 1950, representava quase um terço da população
na cidade, 20% da população urbana trabalhavam na fábrica, conforme
afirma a entrevistada, operária, Geni Moreira Teodoro.
Com veemência e emoção Geni narrou sua vida dentro da fábrica,
onde trabalhou, namorou, só se afastando quando teve filhos e, aos 45
anos, se aposentou. Conforme relata, a fábrica representou muito, foi “uma
firma muito boa que nunca atrasou um pagamento”. E ainda acrescenta:
Fazia uns tecidos maravilhosos estampados que tinha uns
panos que não acabava nunca mais. Chegava no fim do ano
eles davam décimo terceiro para gente, mas nós não
falávamos décimo terceiro, a gente falava abono.(...)207

O abono era um acréscimo ao salário que poderia ser ou não
concedido, e diferente do 13º salário criado em 1962208, mas regulamentado
em 1965. Geni Moreira Teodoro chama a atenção para a palavra “abono”,
ao se referir ao décimo terceiro salário pago pela Fiatece, o que era
fundamental para os trabalhadores, que se sacrificavam além do limite,
trabalhando mais que o horário semanal. Daí a importância da conquista
trabalhista quando passaram de 8 horas de trabalho diário, para 6 horas,
conforme comenta a entrevistada.

MARIA:... Vêm cá então, vocês trabalhavam de segunda a
sábado? Qual era o horário?
GENI: ...Inclusive de domingo... Era assim, você entrava as
6 da manhã, saía às 10 depois entrava às 2 e saía às 6 da
tarde. Aí a outra turma entrava às 10 da manhã e saía agora
às duas. Depois entrava às 6 da tarde e saía às 10 da noite.
Então era turma A e turma B. A turma A saía sempre às 6 da
tarde, e a turma B sempre às 10 da noite. E depois, não sei

207Idem.
208Miguel

Jorge Nicolau, como deputado eleito, no ano de 1962, foi criada essa lei..
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quem que resolveu de reclamar, e revezava, sabe? Cada
semana era uma que saía as 6 depois às 10, e aí depois a
que saía as 10 saía as 6... Então revezava né? Então
quando o serviço tava adiantado, ela falou assim pra mim:
olha vamos falar com o Heitor se ele deixa assim a turma
que tá entrando cedo trabalhar até meio-dia, e a turma que
está entrando às 10 horas, trabalhar do meio-dia às 6?
Então a gente não ia fazer 8 horas, ia fazer só 6, né?

Logo que entrou, Geni Moreira Teodoro foi registrada na fábrica, e
depois de trinta anos dedicados à empresa, se aposentou. Podemos sentir
a satisfação de Geni ao narrar “lá eu trabalhei, lá eu casei, lá eu tive meus
três filhos...”, expressando que sua vida foi na fábrica, local de poder para
a mulher, no mundo do trabalho. Essa fábrica traz a lembrança de um
tempo bom, de encontros, de realizações, segundo sua ‘fala’. A história de
vida de Geni foi narrada a partir da fábrica, tornando seu testemunho
fundamental para os encaminhamentos desta pesquisa.
Nesse sentido, além de recuperar os testemunhos da história, a
coleta “de depoimentos e de histórias de vida pode ser inserida no amplo
esforço de resgatar a palavra de indivíduos, que sem a mediação do
pesquisador, não deixariam nenhum testemunho”.209
É ele, o pesquisador, responsável pela forma de abordar entrevistado
e entrevista, buscando a palavra. É ele, o entrevistado, testemunha,
narrador de uma versão própria da história, uma “testemunha ocular”.
Cremos na entrevista como uma narrativa poderosa, capaz de recuperar o
prazer de quem narra sua história.
É necessário colocar-se de forma igualitária na entrevista, sem se
“estereotipar” frente ao outro, sem ser um pesquisador, num pedestal, e o
outro, apenas informante, diz Portelli. A atitude de “interagir de forma
mútua com os entrevistados”210 é uma meta a se cumprir. A aproximação
por amizade, muitas vezes, oferece uma possibilidade de exercitar essa
mutualidade. Temos que encarar os entrevistados “como pessoas de

209FREITAS,
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verdade, e não apenas como ‘fontes de dados’”, diz outro autor.211 Não
podemos desacelerar um processo, nem tampouco “desprezar” a forma
que o entrevistado se apresenta, coloca sua verdade, e nisso, não
podemos mudar. O entrevistado é uma pessoa, se parece com você, está
próximo, “o pesquisador tem que buscar um sentido de irmandade e de
semelhança com o entrevistado”.212
Observe, no trecho abaixo, da entrevista, o quanto Antônia Francisco
de Souza Luciano deixou-se enveredar pela narrativa de suas lembranças
ao contar sobre o trabalho, quem trabalhou na FIATECE e sobre os turnos
que cumpriu. Foi, aos poucos, falando da sua vida, dos horários de
trabalho em diferentes turnos, muitas vezes à noite:

MARIA: qual prédio?
ANTÔNIA: esse da esquina aí. Ele tá sempre nesse
barzinho aí. Ele trabalhou muito tempo lá no escritório. Tem
mais um outro que também está vivo. Era assim... Tinha
época que nós fazíamos três turnos, cedo, à tarde e à noite.
Cedo, à tarde e à noite...
MARIA: Nossa! Entrava o quê? 6 horas da manhã...?
ANTÔNIA: Entrava às 10 da noite e saía às sete.
MARIA: ah! Entrava as 10 e saía às sete?
ANTÔNIA: quando apertava a coisa fazia mesmo. Aí o povo
revoltou e não quis mais, e parou213.

Não podemos deixar de notar sua intenção ao relatar a repetição de
informação ‘cedo, à tarde e à noite’, pois ela transmitiu um sentimento de
cansaço por trabalhar três turnos, principalmente, o noturno que para uma
mulher devia ser muito desgastante. Para os trabalhadores, em geral, foi
impossível, segundo Antônia, pois ‘o povo revoltou’ e aí pararam, cedendo

Richard. O Declínio do homem público: as tiranias da intimidade.
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espaço para a greve, para reivindicações. Lutavam por direitos e melhores
condições de trabalho.
Esta entrevista serve como base para expressar a demanda desses
trabalhadores, que na época passaram a reivindicar jornada de oito horas
diárias. Nesse caso, as informações de Antônia Francisco de Souza
Luciano relatam que uma jornada excedida, em muitas horas, era comum.
Essa operária trabalhava mais de oito horas por dia, o que era comum no
universo fabril; e muitas vezes, em horário noturno, sem gozar de direitos
trabalhistas devidos.
Somente nos anos 1950, quando ocorreu a organização dos
empregados sindicalizados, com regime de CLT, carteira assinada, durante
o período getulista, é que essa reivindicação pela jornada de trabalho foi
conquistada.
Incorpora-se à fala de Antônia, outra, na qual prevaleceu o
conhecimento

de

direitos

trabalhistas

e

organizações

sindicais.

A

importância para as lutas sociais desses sujeitos. Vejamos como a
depoente se posicionou em relação ao sindicato, quando, ao narrar sua
experiência, demonstrou a possibilidade de mudança de vida advinda do
contato com o trabalho e seu conhecimento ao se associar a um sindicato,
salientando, até mesmo, a importância fundamental da carteira de trabalho.
(...) ANTÔNIA: (...) Ai, mas empregou muita gente ali, viu
bem? Nossa senhora!
MARIA: empregou? Formaram sindicatos essas coisas
assim? Você lembra?
ANTÔNIA: formou sim. Há pouco tempo o chefe do sindicato
era o Gervásio. Ele morava no fundo ali. Ele morava ali
bem... pra dentro. Tinha uma casa ali ele morava ali. Ele era
o chefe do sindicato. Gervásio José dos Santos parece. Ele
morreu há pouco tempo agora. (...)
MARIA: era registrado, tinha carteira?
MARIA: ah, tinha?
ANTÔNIA: tinha. Não. Tudo registradinho! Mas a gente, vai
guardando, guardando... Quando vê você jogou fora, né?214

214Idem.

145

Ao analisarmos o trecho acima, vemos que a operária tomou
conhecimento dos seus direitos depois de algum tempo, mas não manteve
em segurança sua carteira de trabalho, para gozar de aposentadoria e
outros benefícios, fato que a deixou em situação de lamentação. Sua ‘fala’
vai ao encontro das preocupações com a vigilância da polícia política,
quando lemos no trecho a seguir a referência ao chefe do sindicato,
Gervásio José dos Santos. É a mesma pessoa que o DOPS215 dizia ser
comunista.
(...) A Associação de Fiação e Tecelagem está assim
constituída e a sua denominação é a seguinte:
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES
DAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA, funciona também no prédio da sede
do P.T.B. e P.T.N. na Praça Coronel Joaquim José 176,
ainda está o processo para seu registro em andamento, e
está assim constituída: presidente, Gervásio Joaquim dos
Santos; secretário, Aparecido Fonseca; tesoureiro, João
Francisco da Silva; suplentes, Benedito José dos Santos,
José Silveira, Osvaldo Carlos, (...).216

O documento do DEOPS pode ser comparado com a “fala” da
entrevistada, as informações sobre a existência de um sindicato, vigiado
pelo DEOPS pelo fato de ser considerado subversivo.
A história oral “pode devolver às pessoas que fizeram parte e
vivenciaram na história um lugar fundamental, mediante suas próprias
palavras”217, conforme afirmação de Thompson. No trecho a seguir, a
satisfação da entrevistada e sua expressão de pertencimento demonstram
isso: “mas o trabalho era muito não dava nem tempo de conversar”... Mas
foi muito bom! Ganhei muito dinheiro, lá. “Salvou a pátria”.218

215Retomaremos

os estudos sobre a documentação do DOPS no capítulo 4.

216RELATÓRIO,

09-12-53. Aesp, setor Deops, nº 123.675. fls. 2

217THOMPSON,

op. cit.,, p. 22.

218A

entrevistada contou-me que trabalhou na fábrica durante 45 anos, tendo

começado a trabalhar aos 14 anos, saindo aos 59 anos. Foi o seu primeiro
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A extensão da fábrica na composição do quotidiano das pessoas
também se revela nos informes sobre a confecção de roupas para os
engraxates da cidade219 como sinônimo de solidariedade, ou ainda, a
fábrica como patrocinadora de eventos, como o desfile de modas no
Jockey Clube de São Paulo.220 Conforme relata o periódico na época:
A FIATECE indústria de tecidos desta cidade, mais uma vez
mostra seu interesse pela coletividade, praticando nobre
gesto de caridade e amor ao próximo, (...) de sua oferta ao
Comissário de Menores, de certa quantidade de tecidos, a
fim de uniformizar os menores engraxates (...).221
A Fiação e Tecelagem São João S.A. – FIATECE –
participou do Leilão do 1º Fardo de Algodão do Estado de
São Paulo – o grande “Desfile de Modas” realizado dia 7
último no Jockey Clube de São Paulo (...).222

Podemos refletir o quanto a fábrica interferiu no quotidiano das
pessoas, desde a confecção de tecidos que eram doados como “gesto de
caridade e amor ao próximo”, até a presença em desfiles de moda. A
benemerência dos donos da fábrica também servia para neutralizar as
demandas dos trabalhadores (era no fundo uma estratégia de dominação),
e, ao mesmo tempo, tornava simpática a fábrica para a cidade,
particularmente, quando distribuía tecidos para crianças abandonadas e/ou
carentes, como era o caso dos

engraxates da cidade. Eram pobres,

emprego. No momento da entrevista, estava com 77 anos de idade. Atualmente
está aposentada, têm três filhos, cinco netos e mora em São João da Boa Vista.
219Jornal

O Município, “Nobre gesto da FIATECE” de 10 de abril de 1957, nº 3419,

p. 1.
220Jornal

O Município de São João da Boa Vista, “FIATECE o maior orgulho da

indústria Sanjoanense”, de 22/jan./1954, nº 3300, p. 1.
221Jornal

O Município, “Nobre gesto da FIATECE” de 10 de abril de 1957, nº 3419,

p. 1.
222Jornal

O Município de São João da Boa Vista, “FIATECE o maior orgulho da

indústria Sanjoanense”, de 22/jan./1954, nº 3300, p.1.
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‘andavam rotos e descalços’, uma problemática escamoteada com a
doação das roupas.
No SESI, onde funcionava o curso de costura, produziam-se os
uniformes para as crianças e adolescentes engraxates, menores, que a
partir de um plano do juizado poderiam atender a demanda familiar por
esta mão de obra: “premente necessidade econômica dos pais (...) são
autorizados a trabalharem (...) inclusive com credenciais, uniformizados e
calçados e assistidos pelo juizado (...)”.223
Os

tecidos,

doados

pela

Fiatece

para

pessoas

carentes,

transformavam-se em roupas costuradas pelas alunas do curso do SESI,
fazendo uso da sua força de trabalho com a filantropia.
Conseguiu-se de uma indústria local, a FIATECE,
determinada quantidade de especial tecido para a confecção
dos referidos uniformes que passarão a vestir os
desvestidos engraxates que, em sua maioria, pobres
crianças, andavam rotos e descalços a causar pena (...) o
curso de costura do SESI se dispôs a confeccionar aquelas
roupas e (...) a entrega dos 100 uniformes e 12 jogos para
cada garoto.224

Assim, o trabalho se estendia da fábrica às ações caridosas, ao
trabalho doméstico e à rememoração de tais acontecimentos, nos
remetendo ao que Pierre Nora discute sobre o esquecimento da memória:
Arrancar do que ainda sobrou de vivido no calor da tradição,
no mutismo do costume, na repetição do ancestral, sob o
impulso de um sentimento histórico profundo. Mesmo
porque, “sob o signo determinado, o fim de alguma coisa
desde sempre começada” é também o fim de uma memória
viva. Seguindo este pensamento, Nora ainda incita a
urgência do trabalho do historiador ao constatar que “fala-se
tanto de memória porque ela não existe mais”.225

223Jornal

O Município, em “Uniformes para os pequenos Engraxates”, de 8 de maio

de 1957, nº 3455, p. 1.
224Ibidem,

p. 1.

225NORA,

Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto

História, op. cit., nº 10. São Paulo: PUC-SP, 1993. Pierre Nora constata uma
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Havia assim, uma perspectiva arrojada para os trabalhadores, tanto
os engraxates como os demais, em que a Fiatece trouxe benefícios de
forma a proteger tais pessoas. Os engraxates, conforme podemos ver na
imprensa, são beneficiados de várias formas, desde a roupa, depois os
sapatos e na foto a seguir, do jornal, podemos abstrair uma perspectiva do
coletivo sendo operacional para ambos os lados, da costureira e dos
trabalhadores mirins.
O trabalho infantil ainda não sofria limitações. Numa época em que os
pobres garotos ajudavam na renda da família, eles eram valorizados, havia
quem os auxiliasse.
Nas fotos reproduzidas dos jornais, na imagem 22 os engraxates
estão vestidos e felizes, e na imagem 23, o artigo sobre a importância da
fábrica, destaca-a como a principal fábrica da cidade.

mudança de percepção do tempo histórico. Tem-se a impressão de uma
aceleração do tempo que se afasta com rapidez do passado, ao mesmo tempo em
que eterniza o presente. Nessa hegemonia do efêmero, o passado cede lugar ao
presente, aos fatos noticiosos, à vontade de mudança e o apetite pelo novo
inerente ao homem moderno que acaba por vezes a condenar sociedades. Ver
NORA, op. cit.,, p. 8.
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Imagem 22 - Jornal O Município, em “Uniformes para os pequenos Engraxates”, de 8 de maio
de 1957, número 3455, p. 1.

Imagem 23 - Jornal O Município de São João da Boa Vista, “FIATECE o maior orgulho da
indústria Sanjoanense”, de 22/jan./1954, número 3300, p. 1.
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CAPÍTULO IV - A REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA E A
REPRESSÃO.

O que o torna um líder é seu carisma...
4.1. A POPULARIDADE DE MIGUEL JORGE NICOLAU
Quando um dos três filhos de Jorge Nicolau, Durval Nicolau, retornou
do Rio, após concluir medicina, por volta de 1952, Miguel já era popular,
“frequentador de rodas políticas, denunciando a prefeitura da cidade a
conduzirem a cidade para os próprios interesses”.226 A candidatura de
Miguel nasceu numa farmácia, onde ocorreu a indicação de seu nome às
eleições municipais de 1955. Mais tarde, essa mesma farmácia tornou-se
alvo de vigilância do DOPS.
“Miguel sempre teve os trabalhadores a seu lado, mas em
contrapartida, tinha os coronéis e toda a oligarquia, contra”.227 Amadi e
Pribill mencionam as obras realizadas por Miguel na cidade, os serviços de
saúde, a educação, a implantação de energia elétrica, a Petrobrás, a
repercussão de sua administração e do PTB em todo o estado de São
Paulo.
Desse modo, dentre os que conviveram com Miguel, ou já publicaram
sua história, ora em trabalhos de conclusão de curso, como na área
jornalística, dentre eles, duas pessoas se destacam. A primeira delas,
Osvaldo Maciel, por duas entrevistas em anos diferentes, sendo a primeira
em 2001 e no presente ano, 2012. Osvaldo tem hoje 84 anos de idade.
Concedeu-me uma segunda entrevista, pois também foi funcionário da
Fiatece, e um dos fundadores do PTB em São João da Boa Vista, quando
acompanhava Miguel Jorge Nicolau na política. Ele se recorda:

226

AMADI; LINDES, op. cit.,, p. 24.

227Idem

p. 46.
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(...) acompanhar a política do Miguel Jorge Nicolau, do PTB,
do Getúlio Vargas, da Ivete Vargas, o qual a gente pensava
assim, que um dia isso ia ter muito amor, porque era
juntamente com os trabalhadores.228

Suas palavras remetem a uma observação também presente no
artigo do jornalista Celso Jardim, que, em 2008, publicou sobre a família
Nicolau. No referido artigo, as palavras estão equivalentes às de Celso,
conforme podemos conferir:
O primeiro prefeito eleito com princípios democráticos e
socialistas na região da média Mogiana do Estado, Miguel
Nicolau do PTB, partido que naquela década representava o
trabalhismo, muito diferente do PTB de hoje, sem
compromisso com a classe trabalhadora, sem posição em
defesa dos direitos da população, e sem vinculo com as
políticas públicas.229

Nesse sentido, a representação do partido ocorreu através dos
próprios trabalhadores, dentro e fora da fábrica, conforme Maciel aponta. A
participação de Miguel como presidente do sindicato e sua solicitude
mediante os fatos, quando Getulio Vargas morreu, permite nossa
observação com a reação, não apenas dos trabalhadores, mas do
proprietário da empresa, conforme destaco a seguir:
Olha! Eu como presidente do sindicato, e chegar nele o
senhor Hugo é assim, assim, assim, e... Ele pegava e falava,
pode fazer senhor, PODE! Precisando pode falar com a
gente que a gente está à disposição. No entanto que quando
era para fazer reunião da política lá, que o Miguel ia lá, (...)
qualquer um, eu reunia lá no pátio, parava as máquinas tudo
e vinha lá o pessoal para fazer reunião (...).230

228Entrevista
229JARDIM,

com Osvaldo Maciel, em 28 de janeiro de 2012.

Celso. Todo poder emana do povo. In: Gazeta de São João, em 31 de

dezembro de 2008, p. 3.
230Entrevista

com Osvaldo Maciel, em 28 de janeiro de 2012.
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Nota-se, por exemplo, a expressão enfática sobre um diálogo com o
diretor da fábrica, no entanto, Osvaldo exclamou ao narrar a permissão do
patrão para uso do espaço de trabalho como reunião de trabalhadores a
discutir política.
Na mesma proporção, destaco o que para Maciel e outros, foi de
fundamental importância para a circularidade dentro do partido e como, a
partir disso, a figura de Miguel ocupou uma posição central no PTB da
cidade:
quando era dia de fazer uma homenagem a um homem
brasileiro, hoje a gente vê a Petrobrás na altura que está,
entendeu? E como é uma potência internacional, e talvez
uma das maiores, então a gente sente orgulho, porque
quando a gente vendia aquelas torrezinhas no PTB, vendia
a 500 réis, então a gente tem muito prazer e muito orgulho
(...) do PTB, do Getúlio Vargas, da Ivete Vargas, (...).231

A Petrobrás precisava ser defendida dentro do propósito nacional.
Miguel fez réplicas dela para serem distribuídas entre os habitantes de São
João, e com isso, propagar a campanha. A torre era símbolo do petróleo
nacional.232
Erguer uma torre, em plena praça pública, para salvar e
defender interesses e produções nacionalistas denota
coragem de meu pai, homem íntegro e bravo, em trazer para
a comunidade sanjoanense uma força intensa de luta,
demonstração essa, que não se vê mais na política atual. 233

Mas, foi em 1937, quando Miguel Jorge Nicolau assistiu e vivenciou a
instauração do Estado Novo, que se iniciou na vida política. Sua trajetória,

231Ibidem.
232Essa

“campanha pelo petróleo” foi vigiada, conforme veremos mais adiante.

233NICOLAU,

Maria. “Contos de São João: a torre simbólica do petróleo”. In: Jornal

Gazeta de São João, nº 2330, 17 de setembro de 2005, p. 12.
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da roça ao comércio, teve um novo elemento, marcado por seu perfil, a vida
política se desdobrou.234
O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com o qual Miguel se
identificou e realizou-se politicamente, foi fundado em 15 de maio de 1945.
Tinha como uma das bandeiras defender o capital nacional com uma
agenda favorável ao desenvolvimento do trabalho, o que corresponderia às
aspirações da população.235
Miguel

viveu

um

momento

de

transição,

segundo

alguns

depoimentos, a política estava no sangue, nas veias, na raça, enfim, a
família queria vê-lo transformar-se em político. Ele adentrou no partido já
com olhos naquilo que as pessoas moradoras no campo (roça), precisavam,
e que ele, seus irmãos, sua mãe e seu pai presenciavam todos os dias.
Trabalhavam os cinco em serviços agrícolas, no armazém, na cidade. O
desdobramento por meio de Miguel Jorge Nicolau, dar-se-ia pelo partido,
primeiramente, depois através da política de desmembramento.
A principal função social que o PTB cumpriu, naquele período,
conforme aponta a historiografia, foi, por um lado, quebrar a hegemonia do
Partido Comunista Brasileiro (PCB) sobre os operários e os trabalhadores
em geral. Por outro, contrapor-se à tradicional União Democrática Nacional
(UDN), surgida em 1945236, e que aglutinava amplos setores das oligarquias

234NICOLAU,

Maria. Miguel Jorge Nicolau: de imigrante a homem público, década

de 1950. In: 1º Congresso Internacional de História Regional MERCOSUL:
integração e desencontros, em 28 a 30 de setembro de 2011, Passo Fundo, RS.

Anais Eletrônicos, vol. 2, pp. 1804 – 1811, de 27 a 30 de setembro de 2011.
Simpósio temático, Imigração e Etnicidade. Universidade de Passo Fundo, RS,
Primeiro Congresso Internacional de História Regional. ISBN: 978 – 85 – 64144 –
01 – 9.
235Ibidem.
236Extinto

em 27 de outubro de 1965, com o fechamento dos partidos e das

organizações da sociedade civil, durante a ditadura militar. Somente esse item O

PTB em São João da Boa Vista foi publicado nos Anais referidos em nota anterior.
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agrárias mais conservadoras do país. A UDN surgiu, originalmente, como
uma frente, ou seja, arregimentava um grande grupo de políticos unidos
pela oposição ao regime do Estado Novo de Getúlio Vargas e a toda e
qualquer doutrina originária de seu governo.237
A ligação desse descendente de árabes com o PTB levantou
suspeitas nos fazendeiros tradicionais da região, os antigos coronéis e
donos de amplas glebas de terras mineiras e paulistas. Tais personagens,
pertencentes à oligarquia rural e, alguns dos quais, udenistas, também o
desconsideraram por questões culturais: “afinal quem era aquele filho de
imigrantes turcos e, ainda mais, trabalhador da roça?”, reproduzindo uma
expressão muito comum naqueles idos de 1950. Embora fosse também
fazendeiro, ficava do lado dos trabalhadores.
Esses trabalhadores ocuparam o papel de protagonistas, suas
reivindicações expressavam contraposições com a dos fazendeiros,
exploradores. No ano de 1941 tais reivindicações se multiplicavam em
decorrência dos salários mal pagos, falta de assistência médica ou qualquer
outro direito. A aplicação dos preceitos da Legislação Trabalhista (CLT) era
obstada por vários fatores. Um deles dizia respeito ao aspecto cultural, pois
muitos dos donos de fábricas eram integrantes das oligarquias rurais, cuja
mentalidade escravocrata considerava tais direitos um absurdo. Estes
tinham, ainda, em sua memória, o preceito de que, ao contratarem um
trabalhador estavam lhe fazendo um favor, tirando-o da rua e da indigência
e, portanto, não precisavam pagar nada a ele. Pelo contrário, o devedor era
o assalariado. O fato da CLT não ser extensiva aos trabalhadores do campo
incentivava tal arbítrio.
237Afinidades

eletivas entre a União Democrática Nacional (UDN) e as Forças

Armadas Brasileiras. Página da Universidade Estadual de Maringá – Departamento
de História. Disponível em:
http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6_mesa2.html.
(Acessado em 21 de janeiro de 2013).
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A trajetória de vida de Miguel Jorge Nicolau parece ter sido impulsora
no engajamento com mais tenacidade na defesa dos trabalhadores e não
na luta que expressava a mentalidade e os interesses dos donos das terras,
das fábricas e do poder político na região. Em seu armazém, onde de tudo
se vendia, também constavam os produtos básicos para os trabalhadores,
principalmente o arroz. Com a inflação galopante daquele período, o custo
do saco desta mercadoria acabava por ficar inacessível aos trabalhadores.
Assim, Miguel o vendia por um preço que não incorporava a inflação do
mês. As fotos abaixo são um exemplo da fila que se formava, mensalmente,
para a aquisição do arroz e de outras mercadorias.

Imagem 24 – Foto dos trabalhadores em fila para adquirirem alimentos distribuídos por
Miguel e outros, em frente o prédio da sede do PTB (1953). Acervo de Maria Nicolau.

Imagem 25 - 1953: Venda de arroz a 7,20 e de outros alimentos. Prédio do PTB. Praça
Coronel Joaquim José, 176. Acervo pessoal de Maria Nicolau.
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Era o arroz mais barato da cidade, ao custo de 7,20.238 O fato de
Miguel ser também o dono da fazenda que as produzia, eliminava o custo
do intermediário.
Em 1944, já com 33 anos, bem amadurecido e informado, se
relacionando com os grupos políticos de São João da Boa Vista, iniciou a
vida política propriamente dita. No ano seguinte, o país entrava na era pósVargas, com uma democracia instituída, depois de 15 anos de ditadura.
Anteriormente, Miguel havia construído uma relação política sólida e de
amizade com Getúlio Vargas e, quando este se candidatou à presidência
novamente, passou a apoiá-lo, fundando o primeiro diretório do partido PTB
em São João da Boa Vista.239
Quando assumiu a presidência do PTB getulista em São João da Boa
Vista ele tinha 35 anos. O local em que as reuniões deste partido ocorriam
era um prédio de sua propriedade, funcionando também como sede de
muitas outras organizações e instituições.
Quem hoje passa pelo majestoso edifício “Flamboyant”,240 situado na
Praça Coronel Joaquim José, número 176, não imagina a história daquele
lugar. Hoje o prédio serve de residência para 14 famílias sanjoanenses. Um
dia, já foi o quartel general de muitas políticas e eventos sociais. Neste
endereço havia ensaios da banda municipal, funcionava a Escola de
Comércio, além de servir como entreposto comercial para a venda de
alimentos a preços populares.

2387,20

= sete cruzeiros e vinte centavos. O equivalente a esse valor, hoje em dia,

é de aproximadamente R$1,00 (um real).
239NICOLAU,
240O

2011, p. 1807.

‘Flamboyant’ = flor que é encontrada nas árvores da praça e também em

cidades praianas – pode sugerir as mais diversas divagações sobre significados: o
extravagante, o espalhafatoso, como seria a sua tradução da língua inglesa. Novo
Dicionário Básico da Língua Portuguesa. FOLHA/ AURÉLIO. Editora Nova
Fronteira: 1995.
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A partir de 1953, especificamente, o sindicato dos trabalhadores
funcionava num prédio que abrigava a sede do PTB. Edifício este de
propriedade do Sr. Miguel Jorge Nicolau, onde funcionou também a sede da
União Geral dos Trabalhadores (UGT), da Associação dos Profissionais dos
Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem, da Associação
Profissional da Construção Civil e Imobiliária, da Escola de Comércio, do
Grêmio Estudantil e do Aeroclube Local. Confirmando a tradição, Miguel
instalou ali, também um armazém, onde alimentos como arroz, café, e
outros produtos básicos, eram vendidos e/ou distribuídos entre os
associados.

Imagem 26 – Foto de Miguel, Godoy e seu irmão Chaffic Nicolau (o terceiro da esquerda
para a direita) na sede do PTB, venda de arroz.

Imagem 27 – Edifício Flamboyant. Praça Coronel Joaquim José, 176. Foto de 2006.
Acervo pessoal de Maria Nicolau.

158

O edifício era espaço de reuniões do PTB com os chefes de outros
estados, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, e também local onde se
discutiam todas as atividades da militância, desde a organização de uma
banda local à participação em desfiles, organização de atividades culturais,
dentre outras tantas iniciativas.
O PTB chegou a ter destaque, pois até mesmo o Sr. João Goulart
veio à cidade fazer comícios sobre o trabalhismo, quando então demonstrou
sua amizade para com Miguel, o líder do partido.
Na atuação de Jango no ministério, não podem ser
minimizadas as inovações que dizem respeito ao estilo de
relacionamento com as lideranças sindicais e com as
massas trabalhadoras (...) sua passagem pelo ministério é
marcada por um estilo mais informal e flexível no tratamento
das questões sociais (...) recebendo as lideranças no
gabinete ou indo a eventos promovidos por entidades dos
trabalhadores.241

O Edifício “Flamboyant” foi um dia a sede do PTB. Um partido que
levantou bandeiras sociais e populares e serviu de referência para a história
de São João da Boa Vista, além de dar diretrizes para vários dos objetivos
alcançados por Miguel Jorge Nicolau na política. Neste prédio, também
floresceram orientações políticas para o Brasil, a partir do momento em que
Miguel foi eleito deputado estadual por tal legenda. Por isso, sinto orgulho
do “Flamboyant”. Um dia, o antigo prédio do PTB representou uma semente
popular242.
No entanto, o fato de atrair multidões de trabalhadores à porta de seu
prédio, ou recebendo doações de alimento, ou comprando o arroz mais
barato da cidade, tornou este filho de imigrantes turcos – fazendeiro,

241GOMES,

Ângela de Castro; D’ARAÚJO, Celina M. Getulismo e Trabalhismo.

São Paulo: Ática, 1989, p. 63.
242NICOLAU,

op. cit., p. 1809.
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comerciante e recém-ingresso na política –, alvo de vigilância das forças
repressivas, posto como suspeito de atividades comunistas, como
expressava o relatório de um agente do DEOPS:
(...) Miguel Jorge Nicolau, conseguiu também por intermédio
da C.O.F.A.P. e da C.O.A.P., o arroz que é vendido ao preço
de Cr $ 8,00 (oito cruzeiros) por quilo, distribuição ou venda,
que é somente feita aos Associados das três associações,
(...), duas vezes por semana, (...), sendo que dentro de
poucos dias, ainda será vendido a preços reduzido e da
mesma maneira que o arroz, o tecido popular, feijão e outras
cousas. Com a atitude tomada por Miguel Jorge Nicolau, na
venda do arroz, obriga a também a Prefeitura a vender no
Mercado Municipal arroz ao preço de Cr$ 8,00 por quilo
(...).243

Tal suspeita se acentuou quando ele fundou, nos primeiros anos da
década de 1950, o jornal que serviu para veicular a legenda do PTB,
estabelecido em 15 de maio de 1945, no sobradinho do salão de barbeiro
na Praça Tiradentes, localizado no Rio de Janeiro, nos informa Maria
Victoria Benevides244. Esta o considera um partido “novo”, fora do esquema
oligárquico e capaz de aglutinar as novas forças sociais, surgido do impulso
da industrialização, com o aparecimento do operário urbano e dos
sindicatos. Cumpria também a função de se contrapor à “ameaça
comunista” sobre o proletariado. Benevides ainda aponta que o PTB foi “a
inspiração histórica declarada era o Partido Trabalhista Inglês” e, também,
a atração por ser o “partido de Getúlio”, pai dos pobres.
A suspeição de que Miguel Jorge era subversivo não passou
despercebida por seus colegas de legenda e companheiros na Assembleia
Legislativa do Estado, onde Miguel Jorge tinha cadeira após ser eleito
deputado estadual. O debate instaurado expressava posições de classe e
antagonismos sociais. Enquanto alguns de seus pares saíram em sua
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defesa, pois tais acusações significariam a cassação de seu mandato, sua
expulsão da vida pública e, provavelmente, sua prisão; outros aproveitaram
para atacar o PTB de forma geral. A defesa dos acusados e do próprio
partido precisava ser pública e ir diretamente aos acusadores, já que não
cabia processo formal para garantir tal direito aos denunciados.
A oportunidade ocorreu em 1954, quando autores políticos de alto
escalão compareceram ao ato de criação do Instituto da Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários (IAPC). O então presidente deste instituto
presidiu a nova comissão de reestruturação e, nada mais do que a filha do
falecido Getúlio Vargas, a então deputada federal, declarou que o PTB se
firmava como “(...) vanguarda das reivindicações populares, dedicando-se
predominantemente à politização popular (...) e que a legenda está a
disposição dos líderes operários (...)” . Por outro lado, o deputado
Herbert Levy – fiel à sua cruzada antigetulista – afirma que
(...) dirigente operário Miguel Jorge Nicolau, do PTB de São
João da Boa Vista, tem ficha de “simpatizante comunista”,
nos registros do DOPS (...). O vigilante udenista chega a
afirmar que com o PTB, “marchamos para a sindicalização
peronista” (ACD, 16.2.1954).245

Um dos veículos de comunicação que preservou a memória da
cidade foi o jornal semanal O Município, no qual por inúmeras vezes Miguel
Jorge Nicolau, então prefeito da cidade de São João da Boa Vista no
período de 1955 a 1959, publicava artigos de sua própria autoria. Artigos
esses, ou até mesmo notas, prestando esclarecimentos ao povo sobre o
orçamento da prefeitura, as acusações por parte do partido udenista, ou
para questões concernentes ao próprio povo e seus direitos.
Tal jornal serviu, no período de 1956 até 1964, de veículo partidário
para a construção de sua hegemonia político-pessoal e para a do partido, o
PTB. Pode ser tomado “como expressão de interesses sociais, buscando
identificar esses interesses, os interlocutores a que se dirige o tratamento
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dispensado aos temas em pauta, e a articulação entre eles”. E eu diria,
ainda, como expressão do debate político quando havia processos
eleitorais.
Aí abundam notícias a respeito deste líder trabalhista, representante
da região no estado, assim como artigos sobre sua atuação na cidade de
São João e de que modo era visto pelos udenistas. Assim, quando Herbert
Levy, um udenista da região, iniciou uma campanha para impugnar a
candidatura de Miguel a deputado, a refutação a tais acusações foi feita
através do jornal. A propaganda difamatória e a pecha de comunismo eram
o mote das acusações capitaneadas pelos udenistas e assim o jornal O

Município as contestava.
Quando Miguel Jorge Nicolau que tanto vem trabalhando
pela sua terra natal conseguiu trazer arroz para ser vendido
aos trabalhadores por 7,20 e 8,20, suavizando assim a
angústia de centenas de lares, a Herbert Levy não teve
consideração alguma com os trabalhadores beneficiados.
Da tribuna da Câmara Federal, atacou violentamente o
amigo do povo que é Miguel Jorge Nicolau e o fornecimento
daquele alimento. Na hora de votar, o trabalhador e o
sanjoanense, recuzará a célula que contiver o nome do
inimigo dos trabalhadores: Herbert Levy, ainda para sua
maior condenação elemento da udn.246

A querela se estendeu por meses, conforme se depreende da leitura
do jornal, particularmente em sua coluna “Notas a Margem”, assinada pelo
jornalista Wilson Gomes.
(...) Não nos atemorizam processos e ameaças de vingança.
Vinte anos de imprensa e já enfrentamos barreiras difíceis,
mas nunca nos afastamos da verdade e da lealdade.
Perseguir e processar são sempre o que nos oferecem os
que combatem a liberdade de imprensa e de opinião, (...) no
caso do processo de impugnação do registro desse cidadão
(Miguel Jorge, grifo meu), afirmou que ao partido do Sr. Levy
só interessava atingir o sanjoanense. Arrisque-se o Sr.
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Herbert Levy a processar-nos e provaremos, sem olvidar os
que arrombam cofres (...).247

A dimensão política de tal discussão se observa também quando da
instalação de uma agência do IAPI em São João da Boa Vista, para a qual
compareceu novamente a filha de Vargas, a deputada federal Ivete Vargas,
ressaltando em seus discursos, a atuação de Miguel na prefeitura.
(...) Foi inaugurada (...) a agência local do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários, (...) servir esta
região, trata-se de mais uma conquista do atual prefeito (...)
com a presença do Ministro do Trabalho e da deputada Ivete
Vargas.248

Em 1958 o PTB já contava com seis deputados estaduais
eleitos, sendo que três deles pertenciam ao que Ivete Vargas identificava
como a “ala extrema nacionalista” (Miguel Jorge, Rocha Filho e Luciano
Lepera), apoiando na época a campanha presidencial pelo PTB, cujo
candidato era João Goulart. Destes seis, Miguel Jorge Nicolau foi o terceiro
mais votado, com 7782 votos.

4.2. ADQUIRINDO VISIBILIDADE POLÍTICA NA CIDADE: O PAPEL DA
IMPRENSA LOCAL.
Em comemoração aos 50 anos do jornal, Miguel Jorge Nicolau se
manifestou com uma carta expressando estima. Dessa forma, fez um
trabalho conjunto como “parte de missão” do O Município, e também sua
ideia sobre esse jornal como veículo das grandes jornadas do povo
sanjoanense, como poderemos verificar.
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No ensejo de comemoração do cinquentenário da fundação
do nosso jornal “O Município”, (...) Tenda de trabalho
honesto,... Uma parcela de suas esperanças na missão do
“O Município”, (...) A glória que o jornal ocupa no seio da
imprensa brasileira, (...) Que enfrentam galhardamente o
furacão de ódios e malquerenças que tenta varrer os
homens livres e independentes. Nós que no cumprimento
(...) pela vitória dos ideais democráticos, em direção da
justiça social e econômica, proclamamos sem reservas, que
muito devemos ao “O Município”.249

Devemos considerar o uso da metáfora na expressão “furacão de
ódios”, contemplando a ideia da intensa correlação de forças que os
oponentes udenistas usavam contra eles.
A seguir temos a palavra de Miguel referindo-se aos conflitos
enfrentados. Ele pontua sua luta com os demais integrantes do partido, da
imprensa. Aponta a intriga como arma política contra ele(s):
A nossa presença à frente da prefeitura de São João da Boa
Vista, aonde viemos de um dos mais livres e democráticos
pleitos já referidos no país, é uma vitória tanto nossa como
do jornal, veículo das grandes jornadas do povo
sanjoanense, (...).250

Novamente, Miguel Jorge repete sua posição contra os que acusam,
caluniam, falam inverdades:
Já disse e repito, a nossa vitória é mais um protesto contra o
emprego da mentira e da intriga como arma política, que a
consagração de nossa humilde pessoa, que nada
representa ou significa em face dos grandes problemas que
afligem nossa terra. É mesmo uma séria advertência de que
nada se deve praticar sob a inspiração dos sentimentos do
ódio e de vingança.251
249Veículo
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Miguel reflete sobre a vitória nas urnas, refere-se à mentira, à intriga
da oposição contra eles, mas está mais preocupado com os problemas da
cidade, em não agir inspirado pelo ódio ou vingança. Em seguida avisa o
leitor sobre seu intuito como prefeito eleito: que a população fique tranquila
quanto à própria postura.
Podem ficar tranquilos, que o atual prefeito de São João da
Boa Vista, que é resultado também, de lutas comuns com o
jornal que hoje completa meio século de existência, não
trairá a confiança da grande maioria do povo sanjoanense.
(...) mas será uma administração que haverá de se
caracterizar sempre e sempre, pelo mais alto sentido de
moralidade e honestidade administrativas.252

Após essa declaração, foi mais longe, apontando a defesa dos
direitos humanos e a missão do jornal:
Esta prefeitura será, também, como o jornal que tem lutado
pela causa comum, a mais avançada trincheira dos direitos
humanos, principalmente dos oprimidos e injustiçados (...).
Meus amigos, falei de mim, do que propriamente do jornal,
mas é que entendo que o nosso trabalho é, também, uma
parte da missão do “O Município”.253

O jornal O Município contribuiu para a formação da opinião pública,
transformando o PTB em partido hegemônico na cidade de São João, além
de veicular o pensamento de seus proprietários. Conforme diz a teoria, tal
jornal foi, de fato, e deve ser tomado como “expressão de interesses
sociais, buscando identificar esses interesses, os interlocutores a que se
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dirigem, o tratamento dispensado aos temas em pauta e a articulação entre
eles”.254
É possível desvendar o papel da imprensa no que diz respeito às
relações sociais, na medida em que “essa imprensa veicula ideias,
conceitos, propostas que são engendradas pela práxis social dos grupos
cujos interesses defendem constituindo-se, ela própria, numa dessas
práticas”.255 Nesse sentido, diz Khoury,
a importância da imprensa para a pesquisa histórica se
amplia consideravelmente pelo seu caráter de formadora de
opinião, sendo a imprensa, porta-voz de interesses muito
objetivos de classes sociais (...), ela procura formular para
toda a sociedade uma determinada visão de mundo (...), no
esforço de mobilizar a opinião pública em torno de seus
diferentes projetos políticos (...).256

O jornal O Município, “como qualquer documento foi produzido em
circunstâncias históricas definidas”257, seguindo uma historicidade que
implica em trazer para uma conjuntura e problemática, que se investiga, os
desdobramentos teóricos e metodológicos, articulando a análise no campo
das lutas sociais. Nesse caso, o jornal de propriedade de Miguel Jorge
Nicolau expressava a linguagem constitutiva do social, sua história no
sentido mais amplo, por exemplo, dos movimentos políticos e sociais,
conjunturas e processos econômicos, movimentos culturais em torno dos
quais a imprensa se articulava.
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Era um jornal258 publicado semanalmente, com periodicidade anual e
em suas páginas se observa que era também porta-voz de trabalhadores e
da sociedade civil. A coluna fixa, “Notas a Margem”, era assinada por
Wilson Gomes, integrante do Partido Comunista Brasileiro (PCB),
expressando a opinião do jornal. Sua tiragem não se restringia à cidade de
São João da Boa Vista, circulando pela região, incluindo as cidades de
Aguaí, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim,
daí sua fundamental importância na consolidação da trajetória política desse
descendente de árabes.
Nesse jornal, Miguel Jorge Nicolau defendeu-se como réplica das
acusações da outra imprensa local, cujos arquivos, mesmo após dois anos
em curso desse mestrado, não consegui acessar. Com relação ao acervo
do jornal, fui impedida por razões desconhecidas. Mas a seguir, podemos
acompanhar o que foi publicado no O Município.

4.2.1. O “Comunismo Construtivo” de Miguel Jorge Nicolau.
Miguel Jorge Nicolau já ocupava o legislativo, como suplente do
Partido Trabalhista Nacional (PTN) e nesse período vendeu arroz para o
“povo”. Verificamos o quanto isso foi noticiado pelo jornal O Município, que
contracenava a oposição do jornal A Cidade de São João, imprensa em que
os udenistas se posicionavam contrários a Miguel.
Observa-se o quanto no jornal O Município foi incisivo em debater as
opiniões do outro jornal local. Nota-se que nas matérias publicadas, Miguel
era atacado, sendo ele o autor da ideia de vender arroz mais barato.
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(...) Desejo tornar bem claro, que, como sanjoanense,
paulista e brasileiro, [eu] aplaudo todas as iniciativas que
visem beneficiar o nosso povo, (...) não chamarei essa
iniciativa de “demagogia eleitoral da pior espécie” como foi
considerada nossa iniciativa, trazendo arroz para as
Associações Profissionais e na iminência de trazer feijão a
ser vendido a Cr$ 2,00 ou Cr$ 2,50 o quilo, bem como
banha e tecidos populares. Infelizmente não posso limitarme a aplaudir a vinda do arroz, promovida pela Prefeitura e
UDN local. Sou obrigado a fazer algumas observações e
mesmo retificações, sobre notícia publicada na “Cidade de
São João”, e consequente venda do arroz. Desejo falar com
sinceridade, (...) a notícia é falsa, mentirosa e inspirada pelo
ódio e má fé.
O arroz que recebemos para as Associações de Classes,
como a Associação Profissional dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil e do Mobiliário, Associação
dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem e a
União Geral dos Trabalhadores, (...) o arroz veio
exclusivamente para estas entidades, foi faturado nos seus
nomes.259

Ele rebate, através de seu jornal, a notícia publicada no jornal
oponente, sobre a venda de arroz no PTB, repudiando o jornal, a UDN, e
dizendo que a notícia contra ele é falsa, mentirosa e de má fé. Além disso,
refere-se trazer feijão também para vender, assim como banha, e tecidos
populares, conforme podemos comparar o que diz no prontuário do DOPS,
onde foi acusado de comunista.
A seguir, veremos como ele foi acusado pelo jornal local, segundo
outra matéria no O Município.

Miguel Jorge Nicolau aponta que sua

iniciativa de vender arroz aos associados de várias entidades, e
principalmente por serem sindicalizados, apontava a má fé dos udenistas no
poder, tanto do diretor do partido, quanto até mesmo, do prefeito local.
Miguel se preocupava em vender para os sindicalizados, e não para
toda a população, objetivo esse copiado da UDN, cuja meta era manter a
escravidão e exploração dos trabalhadores, conforme diz. E acrescenta, “o
povo conhece essa manobra”.

259NICOLAU,
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(...) Eis que surge agora a figura do sr. Presidente do
diretório da udn local, preocupado com este problema do
abastecimento da população. Esta iniciativa é TARDIA E
SUSPEITA! Tardia porque ela surgiu somente DEPOIS,
muito depois da nossa iniciativa. Não tivéssemos nós, do
PTB e das Associações dos Trabalhadores iniciado este
movimento, não teriam o sr. Presidente udeno e o sr.
Prefeito municipal, promovido a venda do arroz da Coap. Os
trabalhadores consideram suspeita essa atitude do sr.
Presidente da udn local, porque este jamais se preocupou
com os problemas do povo. O seu ódio e pavor das classes
proletárias organizadas transparece nas claramente das
últimas atitudes. Isto de vender arroz a toda população e
não SOMENTE AOS SINDICALISTAS, reflete a má fé, os
propósitos de intriga, de lançar a confusão, supondo poder
continuar
mantendo
os
trabalhadores
divididos,
separados.260

Se a inciativa do partido da UDN era tardia, pois Miguel Jorge Nicolau
explicava na matéria de jornal, que surgiu bem depois da proposta e
iniciativa, fica claro o que vem depois: a UDN jamais se preocupou com os
problemas do povo, conforme diz.

E vai mais longe ao criticar que os

trabalhadores ficariam divididos por essa atitude.
Miguel referiu-se ao udenista como um produtor rural e insinuou
através de um tom um tanto sarcástico, uma indagação desafiadora,
chamando-o de “cidadão”, levantando questão sobre a possível venda de
outro produto, como o leite, com baixo preço, já que o udenista era produtor
de leite. E sugere ser uma oportunidade demonstrar sinceridade em
defender os trabalhadores, arrematando mais irônico ainda: “Mas defende...
Hein?”. Como vemos:
(...) é um grande produtor o chefe udenista, (...) porque não
lidera este “cidadão” um movimento contra o pretendido
aumento do preço do leite de sua produção a baixo preço?
Eis uma oportunidade para demonstrar sua sinceridade em
defender os trabalhadores. Mas defende... Hein?261
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Podemos assim ponderar sobre o debate que Miguel Jorge Nicolau
levantou no sentido ajudar o trabalhador, um cidadão que necessitava de
respeito, de cuidados, e principalmente de defesa.
No mesmo jornal, na semana seguinte, foi publicada outra matéria
sobre um comício na cidade com a presença de deputados defensores dos
trabalhadores, pois além de serem do PTB, estavam a serviço de uma ala
do partido da renovação nacional.
A notícia traz informações sobre o comício, a presença de Hugo
Borghi, Frota Moreira, e Araripe Serpa, que junto com Miguel Jorge estavam
tratando de assuntos do partido:
Impressionante é o movimento trabalhista em todo o Brasil.
Os operários de todos os setores das atividades humanas,
caminhando a passos firmes para a sua completa
organização. Constituem uma força ponderável, marcante
na vida nacional.262

Enfatizamos o movimento e a força que o PTB tinha nessa época,
apontado como marca nacional. O partido atuava pelo Brasil inteiro, muito
carregado e forte.
O artigo a seguir noticia a data de um encontro entre integrantes do
partido, cerceado pelo DEOPS, uma grande concentração trabalhista, como
anuncia o título.
(...) Nossa cidade conta com várias e sólidas agremiações,
(...) resolveram, os trabalhistas sanjoanenses, convidar
verdadeiros líderes do movimento trabalhista brasileiro, (...)
teremos domingo próximo dia 22 de novembro os
conhecidos cidadãos sr. Hugo Borghi, os deputados federal
e estadual srs. Frota Moreira e Araripe Serpa, este notável
democrata.263

262“Grande
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O comício teve espaço na praça principal da cidade.
Os ilustres visitantes, à noite, realizarão um grande comício
na Praça da Matriz, verdadeira jornada cívica. Será no dia
22 de novembro, um dia de festa trabalhista, com a
presença de Hugo Borghi, Miguel Jorge Nicolau, as
verdadeiras bandeiras do movimento de renovação
nacional.264

Tomemos, ainda, o jornal O Município, onde encontramos um artigo
publicado sobre Miguel Jorge, acusado de comunista fichado, mesmo
sabendo que as atitudes do político defendiam os trabalhadores. Parece-me
que essa é a problemática do artigo. Vejamos:
Os “mamíferos” da famigerada udn – a tribu nacional dos
que planejam transformar o Brasil numa colônia inquisitorial
dominada pelos campeões do cambio negro, em império do
tubaronismo, da sonegação, dos preços altos, da fome para
o trabalhador rural e urbano, estufaram de raiva com o
sanjoanense nato – Miguel Jorge Nicolau – por ter este
conseguido trazer arroz a preços módicos para os
associados da União Geral dos Trabalhadores de nossa
cidade.
Essa UGT é um temível fantasma para os escravocratas e
campeões do cambio negro e da sonegação de alimentos. 265

O relato sobre Miguel Jorge Nicolau e a venda de arroz mais barato,
vociferava contra os preceitos daqueles que o atacaram. É impossível não
verificar o uso de metáforas na definição dos homens que estiveram nessa
posição, “mamíferos”, por exemplo:
O gesto de verdadeira solidariedade humana de Miguel
Jorge Nicolau, sanjoanense cem por cento amigos do povo,
revoltou os “mamíferos” da “eterna vingança”. Hábeis em
intrigas conseguiram levar ao legislativo e por alguns jornais
sem reputação, (...) a grotesca acusação de ser o grande
amigo do trabalhador – o deputado Miguel Jorge Nicolau –
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comunista fichado... (...) acusar um cidadão como se isto
constituísse ofensa ou crime!266
Então é comunista o Homem (grifo meu) que emprega os
seus esforços em favor dos seus patrícios desesperados
pelo alto custo de vida?267

Homem com letra maiúscula: esse “homem” defendia o trabalhador
contra o alto custo de vida. Se comparado ao artigo do jornal Diário da

Noite, vemos Miguel Jorge sendo acusado de comunista.
E Severino, o autor do artigo, vai mais longe, abrindo uma “verdadeira
guerra”, acusando-o injustamente. Miguel enriqueceu recebendo felicitações
por isso e ampliando sua popularidade. Podemos conferir:

(...) os “udenistas” copiaram o trabalho do comunista!
(...) Está de parabéns o Deputado Miguel Jorge Nicolau.
Seus pusilânimes
adversários gostaram do seu
“comunismo”, e lhe fazem um elogio em público!
Com isso cresce a popularidade do sanjoanense, deputado
trabalhista e amigo do seu povo. As calúnias, a campanha
de infâmias contra sua pessoa fa-lo cada vez mais estimado
pelos trabalhadores de São João da Boa Vista e do Brasil.
O seu comunismo é útil e edificante. Tanto o é, que os
“mamíferos” udenistas imitaram o seu gesto si bem o arroz
udenista vise diminuir a popularidade de Miguel Jorge
Nicolau e enfraquecer a unidade operária, mas isso é
perdido. O operário já sabe separar seus amigos dos
escravocratas e intriguentos.268

Os udenistas “copiaram o trabalho do comunista!” Esta frase foi
utilizada como apontamento contra o partido da UDN. Se eles copiaram,
significa que queriam diminui-lo, desvalorizá-lo junto à população.
Numa outra imprensa, no ano de 1957, Miguel Jorge Nicolau foi
entrevistado noticiando sua forma de governar, sendo comparado a uma
película de cinema da época, da série denominada “Don Camillo” 269.
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Peppone, da série Don Camillo, é um personagem perseguido a todo o momento
pelo padre católico de uma cidade do norte italiano. Esse fica furioso, pois
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Miguel Jorge Nicolau foi acusado de ser comunista, demagogo e
agitador. Tal artigo é esclarecedor, tanto do ponto de vista que defende
como do modo que se posiciona, em contínuo combate ao líder político do
PTB.
Miguel se define, conforme lemos no jornal: “dizendo que é católico,
compreende os problemas sociais e luta para proporcionar uma vida melhor
à população pobre de seu município”.
Nesse artigo, intitulado “Versão Nacional de “Peppone” revoluciona
São João da Boa Vista”, traz inúmeras reflexões sobre o homem combativo,
visto como comunista. Foi propagado pela região dessa cidade:
Rico, dono de fazendas, de casas de negócio e de postos de
gasolina, abraçou a política – segundo diz – para poder fazer
algo em prol dos pobres e dos humildes.
Tremendamente combatido, sozinho faz uma “revolução
branca”, (...) instalou três açougues e passou a vender carne
a preços 50 por cento menores daqueles que vigoravam, (...)
comprou arroz (...) mandou caminhões da Prefeitura ao
Paraná, comprar feijão, para vender a 8 cruzeiros o quilo.
Agora vai montar uma farmácia para vender medicamentos
a preços de custo às pessoas comprovadamente pobres. 270

Trata-se de um artigo em que Miguel Jorge Nicolau foi alvo de opinião
geral sofrendo duros combates pelos adversários políticos, enquanto outros,
correligionários, o endeusaram.

Peppone como prefeito comunista da cidade, quer se candidatar as eleições
governamentais. O padre tenta sabotá-lo de todas as formas para impedi-lo de se
eleger. Disponível em: http:// www.interfilmes.com/filme-25838-a grande briga de
Don Camillo. (Acessado em 02 de março de 2013).
O filme nos faz imaginar, a partir da mesma subjetividade, que tal perseguição
pudesse ocorrer na cidade de São João da Boa Vista: o padre católico Davi agia
contrariamente a Miguel Jorge Nicolau.
270DONANGELO,

José. Versão Nacional de “Peppone” revoluciona São João da

Boa Vista. Jornal Diário da Noite, 20 de agosto de 1957, p.12.
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Ao sair de casa foi imediatamente abraçado pelos populares que
encontrava pelas ruas. O artigo ainda aponta a administração do político
qualificando-a

como

revolucionária,

o

que

impressionou

Juscelino

Kubitschek. O presidente logo achou Miguel parecido com o personagem do
filme “Peppone” (do filme ‘Don Camillo’, de Giovanni Guarechi), por isso as
realizações de Miguel Jorge Nicolau assumiram caráter de uma versão
indígena do personagem do cinema.
Miguel Jorge Nicolau era um homem rico, mas decidiu fazer política
em prol dos pobres e dos humildes, diz Donangelo em seu artigo. Ao vencer
as eleições, optou pelo povo, após uma “batalha dura”, eleitoralmente. Essa
vitória constituiu resultado da responsabilidade, do compromisso com o
povo, no cumprir, sem trai-lo.
Miguel Jorge Nicolau definia-se como “não comunista”. E também
como não anticomunista. De acordo com sua concepção, comovia-se com
as crianças pobres, com aqueles de barriga vazia, sem dinheiro, sem nada,
sem perspectiva de futuro, conforme relatou no artigo.
Referia-se à sua administração como diferente, devido ao apoio dos
comunistas, e lembrava enfaticamente o sentido de “combater uma ideia por
um ato melhor”, algo que ele fez com competência, a meu ver.
Para ele, o que fazia um comunista no Brasil era “barriga vazia, frio e
doença”, afirma. E acrescenta: “Isso é comunismo”. Podemos verificar a
seguir suas declarações:
Apoiado pelos comunistas venceu, nas eleições para
prefeito, a coligação de todos os demais partidos e o
candidato apoiado pelo governador. Diferença de pouco
menos de mil votos. “Batalha dura”, diz ele. “Levamos a
melhor porque estávamos com o povo e tínhamos a
intenção de trabalhar pelo povo”.
Hoje Miguel Jorge Nicolau tem sobre si os olhos de toda a
região circunvizinha a São João da Boa Vista e seu
dinamismo, segundo alguns, encontra alento no receio de
falhar às promessas que fez, para se eleger.
(...) O repórter quer uma definição, (...) sobre sua ideologia,
insiste numa resposta clara.
“Não. Não sou comunista. Absolutamente. Nem mesmo
querendo poderia ser extremista. Mas, também não sou
anticomunista. Comunista no Brasil existe por culpa
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daqueles que não se comovem com a fome de seu
semelhante, com o frio das criancinhas, com a doença dos
fracos, com a falta absoluta de dinheiro para as menores
necessidades, nas casas das famílias pobres. Aqui, em São
João, os comunistas me apoiaram porque sabiam que eu
faria uma administração diferente, e que não trairia meus
compromissos com o povo. Foi só. Nunca me pediram nada
e eu também nunca lhes dei nada. Escreva bem o que vou
lhe dizer: uma ideia deve ser combatida por um ato melhor.
Agissem assim os governos e nós teríamos afastado do
Brasil a ameaça do comunismo. Barriga vazia, frio e doença
são o que fazem um comunista, em nosso país”.271

A expressão de Miguel Jorge Nicolau em relação aos miseráveis
estava profundamente ligada às necessidades básicas das pessoas,
evitando que o destino delas fosse viver ou morrer “à mingua”. Para ele era
importante diminuir o sofrimento daqueles que morriam de fome, sem roupa,
sem nada para se proteger.
Sua “fala” mostra o quanto era sensível a isso, e se posicionava para
agir em relação a esses problemas:
Quando fala da miséria do camponês, Miguel Jorge Nicolau
se revolta. Franze os sobrolhos. Fica zangado. “Quem
quiser saber como morre aos poucos, à mingua, um
brasileiro, que venha aqui: eu mostro. É por isso que me
coloquei contra aqueles que querem conseguir da política
apenas uma posição ou aumentar fortuna. Nós vamos fazer
tudo o que é possível para minorar o sofrimento desses
infelizes, que morrem de fome e não tem com o que cobrir o
corpo”.272

Miguel Jorge Nicolau preocupava-se com o camponês, com a
assistência na área rural. Tais apreensões eram perceptíveis, conforme
vemos em suas realizações na cidade com o funcionamento do SAMDU.273

271DONANGELO,
272Idem,
273

op. cit.,, p.12.

ibidem.

NOTA: SAMDU foi o Serviço de Atendimento Médico de Urgência criado em

São João de Boa Vista e região. Dentre as cidades em que o sistema foi
implantado, constam Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi
Mirim, Santo Antonio do Jardim, Águas da Prata, e outras. O atendimento era feito
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Funciona em São João da Boa Vista um posto do SAMDU.
Foi o atual prefeito quem firmou um convênio com o Dr. Ney
Coutinho estendendo, para o homem do campo, a
assistência. Disse ele que, em certas fazendas, o dono da
terra não permite a entrada da caravana higienista. É que o
colono já deve tanto e está tão doente que uma receita
agravaria mais a sua conta. “Atualmente, - diz Miguel Jorge
Nicolau – o camponês está com o seu poder aniquilado”. 274

Temos a seguir a abordagem da circularidade partidária de Miguel
Jorge Nicolau, preocupado com a agremiação do PTB. Ele assinala a
atitude do partido com soluções nacionalistas, promovendo a paz social no
Brasil.
O prefeito de São João da Boa Vista foi eleito pelo PTB, (...)
inflama-se quando fala na agremiação: “O PTB deveria ser a
vanguarda do proletariado, está super dividido porque
grupos econômicos querem impedir que a agremiação
cumpra com seu destino. Vamos porém, vencer essa crise,
e vai ser logo. O PTB tem soluções nacionalistas para
nossos problemas e com isso teremos a paz social no
Brasil”.275

José Donangelo escreveu um resumo da vida do entrevistado e
ponderou sobre sua posição enquanto político, ainda que tardiamente, aos
45 anos. Miguel Jorge Nicolau alegou que suas ações “ser[ão] de fazer cair
o queixo a muita gente”, conforme podemos verificar:
O prefeito de SJBV tem 45 anos de idade; 7 de política.
Guarda-livros, passou a comerciante, ganhou dinheiro, fez
fortuna. Hoje, dirige a Prefeitura imprimindo-lhe um cunho
pessoal. Garante que continua na política apenas por gosto
e por ideal. A família faz oposição. Quer que “deixe dessas
besteiras”. O “Peppone” nacional, porém, afirma que apenas

em domicílio, por isso, muitas crianças, mulheres, enfim, moradores da zona rural,
eram beneficiados. O chefe do SAMDU era irmão de Miguel, o médico Durval
Nicolau. Durval Nicolau também foi fichado no DEOPS por ser considerado
comunista.
274Idem,

idem.

275Idem,

idem.
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iniciou a caminhada e que o que fará, ainda, será de fazer
cair o queixo a muita gente. Seus adversários acusam-no de
demagogo e afirmam que ele anda de braço dado com os
vermelhos, na rua.276

Esse artigo foi de fundamental importância para pontuar as
realizações de Miguel Jorge Nicolau, como também serviu para mostrar sua
opinião, sua vida pública e privada. Além disso, Miguel Jorge Nicolau foi
acusado de envolvimento com os “vermelhos”, que segundo o mesmo artigo
“ele anda de braço dado com os vermelhos”.
Temos a seguir, um estudo do período em que Miguel Jorge Nicolau
realizou trabalhos no legislativo, durante quatro meses em que ocupou a
suplência como Deputado Estadual pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN).
4.3. O TRABALHO CONSAGRA MIGUEL JORGE NICOLAU: O QUE ELE
DEFENDEU.
Discursos, projetos de lei, indicações e requerimentos durante o ano
em que Miguel Jorge Nicolau foi suplente no legislativo; ele defendeu a
cidade natal, as cidades vizinhas, reivindicou condições de trabalho,
educação, saúde, planejamento. Fez 45 discursos, 43 indicações e
inúmeros requerimentos em apenas quatro meses de mandado de
deputado. Vejamos o destaque para alguns discursos e indicações.
Tais discursos são voltados a aspectos importantes para os
trabalhadores, agindo sempre em defesa destes, visando o bem estar de
homens e mulheres laboriosas para que não ficassem sem transporte, sem
luz, ou racionando o uso da mesma. Defender esses interesses, como
maior participação na renda pública, nas condições de vida nas atividades
rurais, visando o “indispensável” à sua cidade natal, sua “querida terra”,
precisando do progresso:
Discurso de apoio e encampação da LIGHT AND
POWER. Sugerindo em face do racionamento de
energia elétrica na capital, o fechamento do

276Idem,

idem.
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comércio à noite e a proibição de sessões diurnas
de cinema.
Defesa dos interesses
dos
trabalhadores para que não sejam prejudicados em
consequência do racionamento da energia
elétrica.277

Com isso, os trabalhadores não sofreriam pelo racionamento, sendo
beneficiados por uma nova lei. Os itens de ordem financeira, a construção
de escolas, a melhoria do campo da aviação, enfim, ações em defesa do
maquinista no campo, estavam mantidas. Apresentamos outras demandas
enumerados a seguir:










Urgência para concessão de empréstimo de DEZ
MILHOES DE CRUZEIROS a São João da Boa Vista,
indispensável
e
necessário
para
assegurar
continuidade do progresso de nossa querida terra,..
Construção de novo prédio para o Colégio e Escola
Normal “Cel. Cristiano de Oliveira”.
Instalação da “Escola Profissional Industrial” já criada
em São João da Boa Vista.
Melhoria do campo de aviação local para aterrisagem
dos grandes aviões.
Demonstração do quanto o município contribui para o
Estado e a União.
Discurso contra a ementa apresentada no Senado que
cria quotas para a exportação do café.
Discurso contra o pretendido aumento das passagens
da C.M.T.C., demonstrando que é a população
trabalhadora é que vive de baixos salários, que se
serve dos veículos desta Cia.
Medidas para amparar e defender o maquinista
nacional de algodão, que enfrenta luta desigual com
os trustes estrangeiros.278

Em todas as áreas de atuação defendeu os trabalhadores. Na de
Educação, a construção de escolas, a instalação de equipamentos,
melhorias, posicionando-se contra o aumento de passagens urbanas sendo
o trabalhador maior prejudicado.
Defender o maquinista nacional de algodão, manter o preço baixo do

277O

Trabalho consagra Miguel Jorge Nicolau. Jornal O Município, do dia 12 de

setembro de 1954, nº 3176, p. 3.
278Idem,

ibidem.
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café, significava defender o produto nacional; e também visava melhorias
nos locais de turismo, mas a preços populares. Essas e outras defesas
trariam para o seu ‘desempenho’ como suplente em 1954, um grande
proveito nas lutas pelos trabalhadores.
Em defesa da saúde da mulher, observando que a miséria levava a
pessoa a se prostituir, causando de doenças e desajustes nas mulheres, um
sério problema de caráter social, apontava ele. Além disso, muitos desses
problemas envolviam a falta de instrução da população, a necessidade de
educação.
Miguel defendia a vida, era contra a pena de morte, pedia preços
baixos para a gasolina, e queria com isso deixar a população viver bem, em
condições de usufruir da vida. Ele queria a assinatura do armistício na
Coréia, defendendo a PAZ, participando do conselho pela PAZ na Coréia,
no mesmo ano 1953, em 27 de maio no vale do Anhangabaú.

Imagem 28 - Foto da manifestação pela paz na Coréia, realizada no Anhangabaú.279

Na imagem seguinte, do DEOPS, em tal dossiê, Miguel Jorge
Nicolau, encabeça a presidência do Conselho da Cruzada Humanitária pela
279

A Cruzada apoiará a iniciativa pela Paz. Jornal Defensor da Paz, nº 1, Junho de

1953, p. 3.
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Proibição das Armas Atômicas, juntamente com outros, como Mario
Schemberg, para citar apenas um dentre outros. O local do comício, data e
as pessoas, em vigilância.

Imagem 29 – DEOPS: 50-2-9-3786.

O líder político defendeu o salário do trabalhador, o valor das tarifas
de serviços que o trabalhador tinha dificuldade para pagar, os interesses
daqueles que queriam suas terras. A doação beneficiaria ex-integrantes da
FEB e quem havia participado da Revolução de 1932.
Dos projetos de lei defendidos por Miguel Jorge Nicolau, alguns aqui
são abordados. Mobilizou agricultores para obtenção de tratores, máquinas
agrícolas, inseticidas e adubos com preços mais acessíveis às realidades
do campo. Em sua gestão, Miguel transformou uma escola em Instituto de
Educação, onde muitos estudaram, lembrando com carinho da escola, que
também foi projeto de lei.
Ele se preocupou com a alimentação das crianças, estudantes dos
grupos escolares e a importância do alimento. Criou projeto de lei para a
merenda escolar. Nesta época as mulheres costuravam muito, e com isso,
podiam economizar, juntar dinheiro para capitalizar, tal era a importância
desse serviço. Miguel organizou projetos fundamentais para o ensino
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técnico, de contabilidade e demais cursos, abrindo um leque de
possibilidades para o estudante atuar dentro do Comércio. Essa criação
teve abrangência regional, e a Escola de Comércio em São João da Boa
Vista foi exemplo disso, uma construção importantíssima até os dias de
hoje.
A seguir, no dia da inauguração da Escola, Miguel Jorge Nicolau
traduziu seus projetos em ação.
Na imagem 30 temos a fotografia do evento:

Imagem 30 – Inauguração da Escola Técnica de Comércio em 1958. Foto do acervo de
Maria Nicolau.

Um vereador petebista eleito em 1955 durante a gestão de Miguel
Jorge Nicolau, referiu-se a inauguração da escola, ao prédio que passou a
funcionar com várias salas, recebendo nomes que homenageavam os
vereadores eleitos. A Escola foi inaugurada em 1958. Ivete Vargas esteve
presente, e conforme narrou o referido vereador:
(...) O Miguel foi eleito deputado duas ou três vezes. Foi líder
na Assembleia. Líder do PTB. Foi prefeito de um dinamismo
muito grande. No seu mandato conseguiu construir a Escola
de Comércio Municipal. Essa escola de Comércio Hugo
Sarmento, o prédio, foi construído na administração dele,
com o seu dinheiro, porque com dinheiro e verbas próprias é
fácil. Ele fez aquilo lá junto com o prestígio dos deputados
federais, conseguiu uma verba de um deputado e com a
ajuda de outro e com aquelas verbas ele foi administrando
com o pessoal da prefeitura e conseguiu fazer aquele
prédio, que dá estrutura e vem servindo a população até
hoje. (...) Ele fez o prédio para homenagear os vereadores,
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(...) o salão nobre era o salão Ivete Vargas, e cada sala tinha
o nome de um vereador, (...) tinha a sala Rosário Mazzi,
Durval Nicolau, todos os vereadores tinham o nome na
sala.280

A importância do ensino técnico era destaque na cidade. Podemos
notar como ele se esmerou na criação da Escola, conforme noticiava a
imprensa:
Com a criação da Escola Técnica de Comércio Municipal,
por força da lei 176, de 13 de outubro de 1953, São João da
Boa Vista conseguiu ver concretizada antiga aspiração. (...)
em menos de dez dias, mais de 150 menores matriculados
na Escola oficialmente criada pela prefeitura de nossa
terra!281

Miguel Jorge criou, juntamente com outros deputados, a possibilidade
de assistência médica ambulatorial com recursos do Estado, e para isso,
pediu o direito de pensão. Propôs faculdade, biblioteca pública, inserindo a
Educação como meta para numa cidade pequena na época, anos 50.
No ano de 1954 quando se candidatou a deputado estadual, sua
candidatura foi impugnada pela UDN, e a população festejou.

Imagem 31 – Foto da festa de vitória de Miguel Jorge Nicolau, 1954. Acervo pessoal de
Maria Nicolau.

280

Entrevista realizada em 20 de Janeiro de 2000 com Rosário Mazzi.

281Escola

de Comércio Municipal: vencedora antiga aspiração sanjoanense. Jornal

O Município, nº 3110, de 17 de janeiro de 1954, p.1.
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O jornal, mais uma vez, ditou seu apoio, noticiando a candidatura:
O povo recepcionou o seu candidato a deputado estadual, o
atual deputado Miguel Jorge Nicolau, com flores, vivas,
confetes, hinos e canções, em majestosa manifestação,
jamais vista em toda a região. Teve o deputado Miguel Jorge
Nicolau o registro da sua candidatura impugnado num
processo infeliz movido por elementos locais da UDN e
acolitados pelo deputado federal Herbert Victor Levy, que se
arrecelam da enorme popularidade e invulgar prestigio
desse líder petebista desta zona.282

Podemos ver a expressão de contentamento de Miguel Jorge Nicolau
na foto. Conforme descreve o artigo, vê-se confete na cabeça dele. E
acresce-se que, o artigo aponta a correlação de forças entre os partidos,
entre Miguel e Herbert Levy, conforme foi noticiado na imprensa.
A seguir, verificamos como foi sua chegada à cidade:
A sua chegada a dois quilômetros da cidade, uma multidão
incalculável o recebeu de braços abertos, como legítimo
filho, e entusiasmada aclamou entre vivas, abraços e fogos,
carregando-o e ao seu irmão, o candidato Dr. Durval
Nicolau, nos braços em passeata pela cidade até sua praça
principal, acompanhados de bandas de música, onde foram
ambos para o grandioso comício que, então, teve inicio. 283

É importante destacar aqui a informação concedida por Matilde
Miguel Jacob sobre essa festa, quando da chegada de Miguel Jorge à
cidade: “(...) quando ele veio de São Paulo, receberam ele com a banda e
fizeram aquele festão que varava a noite”.284 Ela refere-se a esse episódio
com muito entusiasmo, muita força de expressão ao relembrar.
Se compararmos a foto com o que é descrito na imprensa, Miguel
sendo carregado nos braços, parece que o artigo está “descrevendo” a foto,
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Povo Deu A Grande Resposta Aos Inimigos De São João Da Boa Vista.

Jornal O Município, nº 3179, de 22 de setembro de 1954, primeira página.
283Ibidem,

1954, primeira página.

284Entrevista
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referindo-se a ele como líder, coma multidão a acompanhá-lo até sua
residência. Foi carregado nos ombros:
O povo tem em Miguel Jorge Nicolau um líder, mais que
isso: um verdadeiro amigo que em todos os momentos se
tem lembrado dele e o tem auxiliado de todos os meios e
formas (...). Após o comício improvisado, e das palavras do
deputado Miguel Jorge Nicolau, que o encerrou pedindo
calma, pedindo ao povo que se dissolvesse com respeito,
(...) que perdoasse os seus traidores, o povo se dirige em
passeata para a residência do seu líder, o homenageado,
carregando-o em seus ombros, (...) o povo após ouvir
novamente as palavras de Miguel Jorge Nicolau, se dirigiu
para as suas casas, feliz e consciente dos seus direitos,
direitos esses que lhe foram sendo negados.285

Miguel Jorge Nicolau foi carregado nos ombros pela cidade toda, e
as pessoas demonstravam uma proximidade muito grande com ele,
levando-o para casa, ouvindo-o novamente. Evidente que uma aproximação
estava estabelecida por várias outras razões, como em ocasiões festivas,
podendo todos ter acesso à residência do prefeito. Em aniversários de pai e
filho, possuindo, anos seguidos, artigos sobre estes eventos publicados no
jornal. O artigo enaltece seu lado caloroso, de trabalhador, proporcionando
educação e sendo benquisto:
(...) aniversários natalícios de pessoas amigas, aqui
residentes, do velho e benquisto cidadão, o sr. Miguel Jorge,
lavrador (...) e do seu filho sr. Miguel Jorge Nicolau,
deputado sanjoanense à Assembleia Legislativa, o sr.
Miguel Jorge, sanjoanense de coração, desde que aportou
em nossa terra tornou-se um elemento ativo, trabalhador,
conseguindo não só fundar e manter um lar honrado, como
proporcionando aos seus uma educação que aí se
evidenciam aos nossos amigos filhos de São João, (...),
como de D. Maria, a veneranda esposa e mãe, devem se
sentir felizes (...), o sr. Miguel Jorge Nicolau, cujo aniversário
transcorreu quarta-feira, dia 20, que recebeu homenagens
do grande número de amigos dedicados, dos que
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Jornal O Município, nº 3179, de 22 de setembro de 1954, primeira página.
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acompanham seus trabalhos em favor do engrandecimento
de sua terra natal.286

Podemos verificar que, o artigo refere-se aos dois aniversariantes,
pai e filho, sendo a mãe “venerada esposa e mãe”; sugerindo grande
afeição pela família, pelo acontecimento, que reunia sentido para os outros
se aproximarem, principalmente, em sua residência, como é relatado a
seguir:

A residência do sr. Jorge Nicolau e do filho e nosso amigo
sr. Miguel Jorge Nicolau tornou-se exígua para conter
cidadãos,
senhoras,
senhoritas
e
crianças
que,
espontaneamente foram levar o abraço e os votos de
felicidades aos aniversariantes que se desfizeram em
gentilezas a quantos se reuniram no lar modesto e honrado
de d. Maria, que deve ter mais uma vez sentido o conceito
que gozam os seus na consideração do povo.287

A residência acolhedora, com pessoas que “se desfizeram em
gentilezas a quantos se reuniram”, foi de alguma forma desenhando uma
aglutinação em torno da figura de Miguel Jorge Nicolau, que oferecia a
casa, a comida, a festa e demais celebrações para o “povo sanjoanense”:
Um grupo de músicos, executou lindas valsas, marchas e
baiãos, dando um aspecto de entusiasmo ao ambiente.
Além de números ofertados aos aniversariantes, vereadores
e jornalistas foram objeto de lindos trechos musicais.
Incontável número de telegramas e mensagens de
felicitações foram anotados, precedentes da Capital, do
interior e da cidade. Aos presentes foi oferecida uma lauta
mesa de salgados, num ambiente de intensa alegria. 288

286Miguel

Jorge Nicolau, aniversariou. Jornal O Município, de 23 de maio de 1954,

número 3144, primeira página.
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Vimos,

desse

modo,

como

ele

era

querido

e

lembrado,

parabenizado por muitos, mesmo sofrendo difamações, conflitos, colocavase no coração das pessoas:
(...) em setembro de 1954, quando alvo da maldade de
alguns perversos, voltou a sua terra natal, milhares de
corações o receberam as portas de sua cidade,
manifestando-lhe uma solidariedade que homem algum
recebeu em São João da Boa Vista. (...) E quem poderá
afastar do coração dos sanjoanenses a figura de Miguel
Jorge Nicolau, dos que se batem denodadamente,
arrostando processos e campanhas difamatórias, numa
batalha que é uma bandeira orientando as consciências? 289

Vemos que o trecho acima enaltece, mas também aponta conflitos,
assinala uma “bandeira orientando as consciências”, o PTB.
Outro artigo foi publicado no ano seguinte, quando Miguel Jorge
Nicolau era prefeito eleito na cidade de São João da Boa Vista. O jornal
apontava a posição do político no cargo, sua perspectiva de agir de acordo
com as reinvindicações da população:
Seu filho e nosso amigo sr. Miguel Jorge Nicolau, atual
prefeito Municipal tem a dupla satisfação de poder abraçar
seu progenitor pela efeméride e receber as demonstrações
de alegria de seu pai por vencer mais um ano de existência
que se junta aos que tem vivido em permanente atividade,
feito este que lhe permite ganhar a simpatia da população e
eleger-se ao alto cargo de governador do município, posição
que o destaca e que lhe facultará oportunidade de bem
servir São João da Boa Vista.290

No momento seguinte, veremos sua representação regional no
legislativo.

289

Idem, ibidem.

290

Jornal O Município in Miguel Jorge Nicolau: a data assinala o aniversario do

chefe do executivo sanjoanense e de seu progenitor sr. Jorge Nicolau, em 20 de
maio de 1956, nº 3331, p.2.
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4.4. A REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A personalidade de Miguel Jorge Nicolau, sua forma de agir, seu
perfil glamoroso, a identidade de fácil acesso, o brilho no olhar, aproximava
as pessoas, e o fato de ser muito conhecido, dentre outros aspectos,
influenciaram na vida política de Miguel.
Podemos compreender que o trabalho de um político é o de
elaborar ou executar a legislação, mas esse trabalho não
nos interessa, até que percebamos o papel da
personalidade na luta política. Um líder político que busca o
poder obtém “credibilidade” ou “legitimidade” pelo tipo de
homem que é, não pelas ações ou programas que
defende.291

Estamos tão fechados em nós mesmos que a noção de política foi
adulterada. Não podemos deixar de notar que o tipo acima, comentado pelo
teórico Sennett, apresentava-se no perfil de Miguel.
Há muito para ser analisado nessa participação política de uma
época de diferentes expectativas sociais, a década de 50. Segundo Codato,
o personalismo político dessa época destaca: “(...) a década de 50 revela-se
em seus bastidores como astuta promotora de conflitos, disputas de
interesses (...)”.292
Na história, “o uso da análise do discurso tem por finalidade indicar
características essenciais do corpo de um texto, que complementam o
entendimento da análise histórica”, diz Codato.293
Nesse sentido, percebemos a expressão de alguns entrevistados,
como uma comerciante que nos contou sobre a virtude de Elza Estevez,

291SENNETT,

op. cit., p. 17.

292CODATO,

Evandir. Personalismo político nos anos cinquenta. Revista de

História Regional. Disponível em:
www.revistas2.vepg.br/index.php/article/view/2141/1622, p. 9. (Acessado em 05 de
fevereiro de 2013).
293Ibidem,

p. 10.
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protagonista e colaboradora no preparo dos discursos de Miguel Jorge
Nicolau. Antes mesmo que os pronunciasse nos palanques, em comícios,
ou posteriormente, no posto municipal, no legislativo e assim por diante,
abstraímos um pouco dessa informação. Ao questionarmos sobre os
discursos de Miguel, Silvia Michelazzo Amorim respondeu: “é... Fazia
todos”.294
A seguir, a primeira “fala” a ser analisada pertinente ao produto
nacional, envolveu a expressão de Miguel na “luta pela justiça, naquele
momento da história”, organizando “campanhas” em sua defesa.
Miguel

tecia

muitas

críticas

à

política

norte-americana,

particularmente, no referente à invasão em Cuba, e expressava isto em
seus discursos, assim como em ementas de atas nas sessões ordinárias,
arquivadas na Assembleia Legislativa. Segundo ele, os americanos eram
“lobos afaimados de grupos financeiros que exploravam os cubanos, sem
permitir que tivessem uma emancipação econômica digna de progresso. E
assim, eram para os países da América do Sul, principalmente em relação
ao petróleo”.295
Deste modo, brevemente apresentado, analisaremos os discursos e
as realizações deste político como deputado. Vimos que no item anterior, as
publicações sobre tais realizações foram noticiadas no jornal pelo próprio
Miguel Jorge Nicolau.

294Entrevista

com Silvia Michelazzo Amorim e sua mãe Maria Conceição

Michelazzo Amorim em 18 de janeiro de 2013. Silvia sempre ouvira falar de tal
afirmação, conforme apontou ao responder sobre o assunto em que Elza
participava da vida pública de Miguel Jorge Nicolau e preparava seus discursos.
295Cuba:

solidariedade ao povo de Cuba. Anais da Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo, em 01 de agosto de 1960, p. 1168.
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4.4.1. Um Líder e suas ideias.
Proponho analisarmos um pouco dos aspectos dissidentes das
“falas”296 de Miguel, sendo estas, características de uma análise sobre seus
discursos.
Podemos conferir, a primeira delas, referindo-se ao império norteamericano:
Sr. Presidente, Srs. Deputados, decididamente os círculos
financeiros norte-americanos, através dos seus prepostos no
governo dos Estados Unidos, estão perdendo a cabeça ante
o despertar da consciência libertária dos povos e,
consequentemente, da sua esfera de ação econômica
nociva e exploradora. A ação imperialista desses círculos vai
aos poucos perdendo o controle sobre os países
subdesenvolvidos e coloniais, antes subjugados e oprimidos,
e que, hoje, conscientes de sua força e do direito que tem à
liberdade e a independência, lutam por sua completa
emancipação.297

Nesse aspecto, aponta a ação imperialista perdia forças contra os
países como Cuba, ou colonizados. A opressão sofrida por eles era muito
grande, e esse povo tinha direito à liberdade e à independência. Mas não
era o que ocorria, pois o conflito apontado por Miguel mostrava a ação
imperialista controladora de tudo e de todos.
Ele assinalava o momento na história, a quebra de domínio sobre os
dominados, sobressaindo-se aqueles que foram sacrificados e rebaixados.

296

NOTA: essas “falas” são seus pronunciamentos em sessões no legislativo, e

prenunciam sua retórica, é um conceito “de vir a público para manifestar um
descontentamento, uma opinião, uma forma de pensar, dos valores, das ideologias
e das utopias”. JÚNIOR, Durval Muniz de Albuquerque. A dimensão retórica da
historiografia. In PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina (Orgs.). Fontes

Históricas. 1ª reimpressão, - São Paulo: Contexto, 2011, p. 224.
297Cuba:

solidariedade ao povo de Cuba. Anais da Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo, em 01 de agosto de 1960, p. 1168.
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Esta é uma fase verdadeiramente emocionante da história
da humanidade, Sres. Deputados. Quebram-se as cadeias e
os grilhões e povos inteiros, outrora humilhados e
vilipendiados, erguem-se senhores dos seus destinos e
construindo com suas próprias mãos a sua felicidade. A
Ásia, a África e, agora a América Latina, são uma evidente
demonstração desta grande época.298

Observemos que no prosseguir de seu discurso, ele distingue os
imperialistas perdedores, mas desesperados por isso, e vai mais longe,
desafiando os ouvintes e posicionando-se contra a escravidão dos países
ao término da guerra, apontando os acontecimentos em Cuba. Levanta a
discussão sobre como esses povos são denominados, finalizando sua “fala”
com postura solidária a Cuba e demais países:
Os acontecimentos mundiais, a partir do término da última
guerra, mostraram, com toda a clareza, que o mundo se
modificou profundamente e que já não é mais possível
nações viverem da escravidão de outras nações. (...) Agora
mesmo, em nosso continente, aqui na América Latina, no
lugar considerado por eles como o seu quintal, um pequeno
país, a República de Cuba, enfrenta o “colosso do Norte” e
defende, de modo corajosamente digno e soberbo, a sua
soberania e o direito de se orientar como bem entender. (...)
Os imperialistas estrebucham e gritam raivosos (...) chamam
os cubanos de “súcia de comunistas”. (...) Contra essa
brutalidade é que protestamos Sres. Deputados, enviando a
nossa calorosa solidariedade aos povos de Cuba...299

Em outra “fala” de seu discurso, faz considerações sobre alto custo
de vida, dos remédios, apontando as empresas estrangeiras na fabricação
dos medicamentos, expondo contrastes conflitantes entre patrões e
trabalhadores:
(...) já não é mais possível, na situação atual do custo de vida,
suportar os males que em decorrência, estão atingindo a
maioria da população. Raro é o dia em que novo aumento
não venha onerar mais as condições de miséria das grandes
massas trabalhadoras. O leite, o açúcar, a carne, o
298Idem,

ibidem.

299Idem,

p.1169.
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transporte, a luz, o gás e todos os meios indispensáveis à
subsistência subiram de preço nesses últimos meses.300

Desse modo, debate sobre como o povo devia reagir, apontava as
indústrias farmacêuticas de laboratórios estrangeiros e a situação de
prejuízos que os mais pobres sofriam:
Isso quer dizer que o povo, a maioria dos que trabalham
estão
ficando
impossibilitados
de
adquirirem
os
medicamentos, (...) as indústrias farmacêuticas (...)
pertencentes a firmas estrangeiras (...) a situação é trágica
para os doentes pobres, mas polpuda e satisfatória para os
tubarões que, com ela poderão enviar mais dólares para as
suas matrizes no exterior.301

É evidente que, Miguel Jorge Nicolau, defendia o bem estar desses
trabalhadores. Apontava empregadores, patrões, ou chefes como principais
atores desse investimento nos medicamentos, os denominados “tubarões”,
termo equivalente a “patrão vampiro”. Eram “exploradores vivendo da labuta
dos operários, “parasitas” grudados no corpo dos produtores”302, teoriza
Perrot na sua obra. A autora ainda assinala que “toda uma série de termos
emprestados ao bestiário exprime essa ideia: animais ferozes, aves de
rapina, rapinantes e tubarões”.303
Outro debate trazido é sobre o Congresso Sindical Estadual, no qual
há uma intensa movimentação dos trabalhadores, onde São Paulo ocupa a
maior concentração proletária sindicalizada da América do Sul:
(...) os trabalhadores paulistas preparam-se ativamente para
o Congresso Sindical que irão efetuar... Intensa
movimentação está tomando conta dos sindicatos, através
de reuniões, concentrações e assembleias, nas quais são
300Cuba:

solidariedade ao povo de Cuba. Anais da Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo, em 01 de agosto de 1960, p. 958. 20.ª Sessão Ordinária, da
2.ª Sessão Legislativa, da 4.ª Legislatura.
301Ibidem,

p. 959.

302PERROT,
303Idem,

Michelle. op. cit.,, p. 89.

ibidem.
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organizadas e debatidas as teses a serem apresentadas no
referido conclave. Poder-se-á ter uma ideia do que será esta
festa do trabalhador, ao atentar para o grande número de
entidades sindicais nas quais se congregam o maior núcleo
operário do Brasil. São Paulo essa imensa capital da
indústria brasileira, (...) reúne a maior concentração
proletária da América do Sul. Metalúrgicos, tecelões,
pedreiros, borracheiros, padeiros, gráficos, condutores de
veículos, trabalhadores do campo e mais uma infinita
variedade de profissionais, constituem um aglomerado
imenso de proletários, heróis da produção, que enriquecem
o Estado e a Nação (...), requeiro a aprovação de um voto
de regozijo e solidariedade desta Casa ao Congresso
Sindical Estadual.304

Outro aspecto defendido na tribuna em grande Expediente foi com
relação ao reajuste dos preços dos medicamentos, que diz ser um atentado
à vida e à saúde do povo brasileiro. Tudo é fruto de controle através de
capital estrangeiro, com predomínio do americano, como veremos:
Ocupo hoje esta tribuna, no Grande Expediente, para tratar
de assunto que reputo da mais alta relevância para a
economia do povo, dada as proporções inauditas (...). Da
questão dos remédios e medicamentos agora ameaçados
de elevação de preços, o que redundará em criminoso
atentado à vida e à saúde do povo brasileiro. (...) alguns
aspectos do problema (...) a maioria dos nossos remédios é
uma verdadeira “droga”, sem nenhum ou quase nenhum
efeito medicinal, (...) [então] mandam buscar de avião, nos
Estados Unidos, o remédio receitado pelos médicos.305

Miguel Jorge Nicolau, no legislativo em 1961, preocupado com o
preço dos produtos alimentícios de primeira necessidade, elevou o teor de
sua defesa, em termos que podemos ver abaixo:

304Congresso

Sindical Estadual: solidariedade ao Congresso Sindical Estadual.

Anais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 01 de agosto de
1960, p. 206 - 207. 20.ª Sessão Ordinária, da 2.ª Sessão Legislativa, da 4.ª
Legislatura.
305Medicamento:

preços dos medicamentos elevados. Anais da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, em 04 de abril de 1960, p. 801. 21.ª Sessão
Ordinária, da 2.ª Sessão Legislativa, da 4.ª Legislatura.
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No que diz respeito a produção ou comércio de gêneros
alimentícios, que pretendemos hoje analisar rapidamente, à
guisa de debate, para uma posterior tomada de posição
mais concreta. Quando estivemos no cargo de prefeito de
São João da Boa Vista, fomos protagonistas de uma
experiência, que muito nos elucidou, sobre o problema do
abastecimento e dos preços dos produtos agropecuários.
Usando do aparelho administrativo da prefeitura, do recurso
de transportes, da boa vontade de produtores
compreensivos e do nosso próprio esforço, durante muito
tempo, conseguimos colocar à disposição do povo de nossa
cidade artigos alimentícios por preços inferiores, em 20 e 40
por cento, em relação aos colocados na praça, pelos
“atravessadores”, os intermediários e os “tubarões”. Isso
quer dizer que, se o Governo do Estado através de grandes
meios e possibilidades de que dispõe entrar e influir no meio
do comércio dos produtos agropecuários, poderá, sem
dúvida alguma, favorecer o povo, tornando os preços mais
acessíveis, e mais abundantes os alimentos. O fundamental,
portanto, é que os preços determinados nas fontes de
produção não sejam elevados de tal forma que
impossibilitem a aquisição de verduras, batatas, arroz, feijão,
cebola, carne e outros artigos de que necessita grande parte
da população. Está provado e comprovado que, entre a
fonte produtora e o consumidor, existe um bando esfomeado
de “tubarões”, que encarecem as utilidades mais
indispensáveis à alimentação, prejudicando o povo e
enriquecendo injustamente à custa deste. Sabemos que o
governo do Estado está erguendo silos e grandes armazéns,
em diversas zonas do Estado, exatamente para combater os
intermediários, mas enquanto isso não se concretiza, poderá
zelar pela economia popular, organizando a venda direta
dos produtos alimentícios.306

Temos muito claro que, em seu discurso, a proposta de ação ia muito
mais além do sugerido, pois ele denuncia os intermediários, cuja visão era o
“povo que se dane”. A proposta de pensar no benefício aponta ainda sua
própria experiência na prefeitura, com a venda do arroz e demais produtos
por preços módicos, ao que teve todo o apoio do poder público, e de sua
parte em particular também, pois era um produtor. A forma pensada supria
a demanda de produtos, com o propósito de vender o produto direto para o
consumidor.

306
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Nesse sentido, as “falas” são personalistas, no sentido de se servir da
própria experiência, atraindo assim, interesse dos demais. Miguel envolvia a
todos aqueles que podiam cooperar e participar desse processo.
4.5. VIGILÂNCIA AOS HOMENS PÚBLICOS.
Em 1954 Miguel Jorge Nicolau passou a ser considerado um risco à
Segurança Nacional. Vigiado pelos agentes do DEOPS sua vida passou a
constituir um dossiê taxando-o “perigo vermelho”.
Dentre os documentos destaca-se seu discurso contra aqueles que
lhe negaram o registro307 para a candidatura como deputado. Afirma ainda
que pretendia se “dedicar ao operariado da lavoura redobrando suas
atividades, para arregimentá-los numa frente socialista, criando sindicatos
rurais em todo o país”. Vemos que seu objetivo era voltado, mais uma vez,
para as necessidades dos homens e mulheres do campo, visando criar
condições de bem-estar.
Já demonstrara sua preocupação com a saúde pública (SAMDU),
com a educação gratuita (Escola de Comércio), com a água e a eletricidade
passando para uma tarifa baixa. Isso significava, segundo ele, uma nova
economia, uma economia socialista, não direcionada pelo lucro.
O sentido de arregimentar, para criar uma grande frente socialista,
fazia parte de um debate político e social daqueles anos 50. Essa era uma
das razões pela qual Miguel passou a ser vigiado e acabou sendo
perseguido. A vigilância aos homens públicos estava na meta do aparato da
repressão. Podemos verificar essas informações no primeiro trecho abaixo:
Ouvimos do ex-candidato Miguel Jorge Nicolau esta
ameaça: Enganam-se aqueles que me negaram o registro
que eu esteja batido. Vou redobrar as minhas atividades
junto ao operariado da lavoura no sentido de arregimentá-los
numa grande frente socialista, criando sindicatos rurais em
307Ele

não obteve autorização para se registrar e se candidatar a deputado em

1954, portanto, se manifestou com relação a isso.
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todo o país. De futuro, nenhum trabalhador rural assinará
qualquer contrato de trabalho sem o meu visto. Tais
declarações, que envolvem, seriam ameaça de um elemento
tido como perigoso pelo próprio Tribunal Regional
Eleitoral.308

Observa-se que Miguel foi acusado, considerado um elemento
perigoso. Mas na verdade, o que ele dizia vinha no sentido de protegê-los,
não deixá-los sindicalizados.
O artigo ainda noticia sobre a candidatura no Estado, e a frustração de
Miguel:
O Sr. Miguel Jorge Nicolau, cuja ficha política o indica como
um elemento atuante do ex-P.C.B. em São Paulo, foi
excluído da lista de candidatos à deputado estadual
justamente por esse fato. É um Líbano-brasileiro com ideias
revolucionárias que pretende implantar no país o regime
comunista através da suposta socialização da lavoura. 309

Podemos identificar os vigilantes, policiais civis e militares, no aparato
da repressão, que controlavam e reprimiam os cidadãos engajados em
projetos políticos diferentes do que e no poder. De acordo com Aquino, “não
há busca do criminoso a partir do crime, mas o crime através do criminoso,
[alguns] estereótipos sobre os cidadãos que são (...) suspeitos, por
portarem certas características: tipo de fala, de ideias, de trabalho, de
relações de amizade, de leituras”.310
Com relação à riqueza desses documentos, Aquino aponta o papel
dos agentes infiltrados e de seus relatórios pormenorizados. Ela continua
dizendo que isso demonstra uma infiltração cuidadosamente construída a

308Toda

hora notas em destaque. Jornal A Hora, 23-10-1954. Perigo Vermelho.

309Ibidem.
310AQUINO,

Maria Aparecida et al. (Org.). O DEOPS/SP em busca do crime

político. Família 50. São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado,
2002, p. 32.
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ponto de conhecer os meandros dos locais sobre os quais exercem
vigilância, e elucida:
Resvalando em opiniões pessoais acerca do evento e de
seu transcorrer, bem como apontam para uma quantidade
de informações oferecida, dependendo das circunstâncias,
minuto a minuto, que podem redundar em pouca
consistência para os objetivos do órgão dada a sua
inutilidade estrutural.311

A autora prossegue, no entanto, dizendo que não se deteria numa
análise mais detalhada dessa documentação, tomando elementos do código
para desvendar o que foi possível construir sobre eles até o momento.
Assim, denomina Família, cada tema geral, apresentando-os em
cinco dezenas: as famílias 10, 20, 30, 40, 50.312
A família 10 refere-se à suspeição lançada contra
estrangeiros por ocasião da II Guerra Mundial, (...) vigiar os
“suspeitos de sempre”. A família 20, de modo genérico,
refere-se à vigilância dos membros envolvidos com a
Política Nacional, vista no sentido amplo e sob o aspecto
institucional
(partidos,
políticos,
etc),
enfocando
particularmente o panorama das eleições. A família 30
enfatiza a perseguição aos “suspeitos” de atividades
comunistas, socialistas e anarquistas. A família 40 reúne
documentação das diferentes Delegacias que compõem o
DEOPS/SP: armas, munições e explosivos; ordem
econômica; ordem politica, ordem social; estrangeiros. A
família 50 é a mais difícil definição. É a maior de todas. (...)
ali se encontram suspeição sobre estrangeiros e ao
acompanhamento do panorama eleitoral ao longo do tempo
(...).313

No que diz respeito aos dossiês de Miguel Jorge Nicolau, foram
pesquisadas 33 pastas, das quais, 7 pertencem a família 20, 6 a família 30,
uma a família 40, 18 a família 50, e 01 a família 52.

311Idem,
312

ibidem.

Idem, ibidem.

313Idem,

p. 32-33.
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Apontamos que na documentação existente sobre Miguel Jorge
Nicolau e Elza Estevez, encontram-se informações sobre onde moravam ‒
em um hotel no centro de São Paulo ‒, sobre o qual já nos referimos.
O Serviço Secreto da Delegacia de Organização e Política Social
(DEOPS-SP) era, na década de 50, um aparato repressivo do Estado
responsável pela contenção política, através de estratégias de vigilância
intermitentes e dissimuladas para auxiliar no controle social, necessário à
consolidação do projeto político dos segmentos da burguesia dominante,
respaldado na ideologia de Segurança Nacional em gestação desde a
década de 30.314
Desde que a Delegacia de Organização Política e Social (DEOPSSP) foi criada em 1924315, em São Paulo, e da primeira delegacia
efetivamente de polícia política no país, inaugurou-se um sistema específico
para esta repressão e para a vigilância a mobilizações operárias e, também,
a outros movimentos sociais.316
O DEOPS desempenhou, por quase seis décadas, as funções de
uma polícia política, estando sempre devotado à vigilância, controle e
repressão dos setores e cidadãos engajados em projetos políticos
alternativos aos implementados pelos donos do poder. 317

314OLIVEIRA,

Nilo Dias. A Vigilância da DOPS-SP às Forças Armadas (Brasil –

década de 1950) sistema repressivo num Estado de natureza autocrática.
Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo ( PUC-SP). São Paulo, 2008, p. 8.
315AQUINO,
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dezembro de 1924, foi contemporânea a grandes movimentações políticas, como
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Claro está que, nesse
exercício de dominação, lançou mão de práticas violentas e
ilegais (como a tortura, o cárcere privado e a execução
sumária), métodos amparados na legislação (como a
instauração de inquéritos policiais) e também da produção e
armazenamento de uma quantidade enorme de informações
sobre cidadãos considerados “perigosos” para a ordem
vigente.318

O DEOPS/SP, órgão da Polícia Civil, tinha função de investigar atos
considerados subversivos, conforme aponta a historiografia, e atuava de
forma integrada com todo o sistema policial e militar vigente no Estado de
São Paulo, em articulação no país. Seus métodos de investigação eram a
infiltração nos espaços de sociabilidade pública e na vida privada de
pessoas consideradas suspeitas, vigiando-as e controlando seus passos,
organizando dossiês, que funcionavam como peças comprobatórias da
periculosidade imputada aos cidadãos.319
Os depoimentos dos agentes de segurança, sobre Miguel Jorge
Nicolau, referindo-se ao relacionamento mantido com Elza, afirmam que
“vive maritalmente”. Exatamente da mesma forma que apontava Luiz Banho
de Andrade, um udenista de São João da Boa Vista oponente de Miguel,
que dizia que a mesma vivia amasiada com Miguel, além de afirmar que era
fichada como comunista. Como podemos observar nos trechos do
documento do DEOPS:
Miguel Jorge Nicolau reside também nesta capital no “Gran
Pará Hotel”, apt. 81, à pça. Das Bandeiras nº 39, fone 325139 e vive maritalmente com D. Elza Estevez. Em São
João da Boa Vista, reside em casa de seus paes, à Av. D.

318Idem,

ibidem.

319FELTRIM,

Luciana da Conceição. As formas institucionais da violência: controle,

vigilância, cerceamentos e repressão política no estado de São Paulo de 1954 a
1960. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2012, p. 12.
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Gertrudes, é descendente de sírio, é natural de São João,
está estabelecido com uma Agencia de
Automóveis Fargo, um Posto de Gazolina, oficina mecânica
e já possuiu fazenda naquele município (...).320
Informou-nos ainda que Miguel Jorge Nicolau vive amasiado
com Elza Estevez, que reside nesta Capital no Grã Pará
Hotel, no apto. 81, e que sabe por um elemento pertencente
ao partido integralista, que a mesma também é fichada
como comunista.321

Elza Estevez e Miguel Jorge Nicolau viveram sim, em um hotel, por
muito tempo, antes que a primeira filha nascesse, conforme já apontado.
Em 1953, Miguel ia e vinha de sua cidade natal, onde morava com os pais.
Muitos são os documentos relativos á sua vida e ações públicas, mas
estas vêm com a conotação de subversão e comunismo. Abrem-se assim
dois novos temas ao historiador, que não serão aprofundados aqui,
conforme já indicamos na introdução. Apenas nos referimos a isto no
sentido de demonstrar como esta é uma pesquisa em construção.
De qualquer forma, o reconhecimento de sua liderança foi dado pelos
jornais, por ocasião de sua morte.
Nesse sentido, quando observamos que o espaço ocupado por sua
memória na comunidade, por exemplo, refletindo a “memória do povo”,
como citado no artigo a seguir, ele nos direciona a pensar sobre a perda de
um “líder”. Em 10 de maio de 1980, com artigo publicado num dos jornais
locais de São João da Boa Vista, a notícia da morte com matéria extensa
redigida pelo jornalista Ito Amorim, relata pessoas vindas de todos os
lugares: “Uma multidão participou das exéquias de Miguel Jorge Nicolau.
Seu corpo ficou no velório e (...) viram-se pessoas de todas as camadas da
nossa sociedade (...) pessoas humildes”. 322

320RELATÓRIO,
321Idem,

09-12-53. Aesp, setor Deops, nº 123.675. Fls. 6.

fls. 12.

322“Morte

faz tombar um líder: Miguel Jorge Nicolau, a pessoa humana, o político, o

homem que mudou uma estrutura”. Jornal Gazeta de São João de São João da
Boa Vista, em, de 15/maio/1980, p. 7.
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Acresce-se que inimigos, oponentes, também estiveram presentes:
“(...), seus maiores adversários políticos, nas lutas acirradas de 45 a 64,
estavam lá, reconhecendo que o combateram por causa das ideologias
políticas, mas viam nele um grande líder”. 323
Uma multidão que o guardou na memória. Foram aos seus comícios,
eventos festivos, nas fábricas principalmente, na receptividade de pessoas
em sua residência, - mesmo de mendigos que chegavam a visitar Miguel em
sua residência -, todos esses momentos marcaram o reconhecimento de
sua liderança.
O trecho do jornal é positivo mesmo ao relatar a presença dos
“maiores adversários políticos”, reafirma que “viam nele um grande líder”.
Miguel é referenciado como um líder trabalhista, combatente e de
importância fundamental para a comunidade, continua o jornal, citando um
período em que lutou politicamente.
O artigo menciona ainda os discursos de dois oradores à beira do
túmulo, Sidney Beraldo, ex-prefeito na cidade e deputado estadual na
época, e Waldomiro Antunes, ambas figuras de destaque na cidade.
Beraldo discursou emocionado ao referir-se a Miguel, de modo que
podemos comparar suas palavras às do trecho seguinte, de um depoente
interpretando em sua fala a atuação e vida do político, no ano 2000.
Conforme o relato:
Seu pai Miguel Jorge Nicolau, foi um homem público e
humano. Ele fazia política em torno dos menos favorecidos
da sorte. Ele fazia política pondo a mão no bolso, ele não
era desses políticos oportunistas, que só procuram defender
o interesse próprio.324

323

Idem, ibidem.

324Entrevista

realizada em 20 de Janeiro de 2000 com Rosário Mazzi. Essa pessoa

foi vereador pelo PTB em São João da Boa Vista, contou sobre o partido e
enfatizou que Miguel foi uma pessoa humilde, amigo do povo, muito querido e de
importância na política regional.
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O discurso publicado no artigo do jornal referencia:
Miguel Jorge Nicolau foi uma pessoa humana tendo suas
maiores lutas sido travadas em benefício do povo. Toda sua
capacidade de aglutinação ele usava em favor dos
trabalhadores e pessoas mais humildes. Sua ação política
era voltada para o lado das classes menos favorecidas. 325

Observa-se o que esse cidadão revelou sobre a forma de fazer
política. Simbolicamente, o gesto de “fazer política pondo a mão no bolso”,
tem o sentido de explicitar que ele tirava do próprio bolso para defender as
causas públicas.
Acresce-se aqui a “fala” de uma parenta de Miguel, que direciona o
sentimento da perda como algo irrecuperável, naturalmente, mas triste, pela
forma como aconteceu:
(...) comadre o meu neto já nasceu, a Maritinha teve um
menino, mas ela tem um menino grande, graças a Deus!
Gostava de ver ter nascido filho homem. (...) aí ele foi lá pra
São Paulo e um dia antes dele ir, ele falou que voltava vivo
ou morto, mas eu vou. 326

Miguel recuperava-se de um segundo enfarte do miocárdio, mas
teimou em viajar à capital para visitar o neto que acabara de nascer.327
Refiro-me à morte como algo que desviou toda e qualquer
oportunidade de retomar velhos assuntos de política e de banalidades da
vida. Antes que tivéssemos essa oportunidade, ele morreu. A morte fez com
325Idem,

p. 7.

326Entrevista
327Pedro

com Matilde Miguel Jacob em 12 de janeiro de 2002.

Guilherme Nicolau de Andrade nasceu no dia 06 de maio de 1980, quatro

dias antes da morte de Miguel Jorge Nicolau. Havia também a possibilidade de se
aproximar de Ivete Vargas, que se uniria a ele para retomar o partido PTB, cujos
projetos estariam se formando após ele ser anistiado, em 1979. Miguel estava
muito feliz para ir ao encontro da família e da política, novamente. Era uma nova
perspectiva que se abria. Mas, no fim, a atitude contrária às ordens médicas,
custou-lhe a própria vida.
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que a vida dos vivos permanecesse à deriva por muito tempo. A morte, só
posso traduzi-la, como uma metáfora de silêncio, que não nos cabe
sondar.328
Um ano após a morte de Miguel Jorge Nicolau, o jornal O Município
publicou uma notícia de primeira página enfatizando a trajetória política e a
luta voltada aos trabalhadores empreendida pelo político. Defensor de
direitos políticos e civis, Miguel foi apontado como um líder nas expressões
desta homenagem do jornal.
Nessa ocasião, recebeu como tributo seu nome dado ao prédio sede
de uma instituição comunitária esportiva.
Através do decreto nº 326, de 20 de maio de 1981, o
Prefeito Municipal Nelson Mancini Nicolau denominou de
MIGUEL JORGE NICOLAU o moderno Conjunto de
Equipamentos de Esporte, Lazer, Social, Comunitário,
Assistencial e de Saúde que a Municipalidade constrói na
Vila Fleming. A justa homenagem é o reconhecimento da
comunidade sanjoanense àquele que como prefeito,
deputado estadual e líder político inconteste, prestou
relevantes serviços à comunidade e região. Miguel Jorge
Nicolau sempre manteve sua luta pelas liberdades
democráticas, (...), direitos do Homem e colocando os
interesses das maiorias trabalhadoras acima dos privilégios
das minorias. 329

Tal homenagem, no prédio denominado Conjunto de Equipamentos

de Esporte, Lazer, Social, Comunitário, Assistencial e de Saúde na Vila
Fleming, além de ser um reconhecimento pela liderança, indica que sua luta
pela democracia não passou em branco.

328NOTA:

numa crônica publicada na coluna do jornal de minha autoria, relatei

sobre sua viagem a São Paulo para visitar o neto que nascera. Contos de São
João: Emblema da Solidão. Jornal Gazeta de São João de São João da Boa
Vista, de 23/ abril/ 2005, nº 2288, p. 2.
329Miguel

Jorge Nicolau agora é nome de moderno Centro Comunitário. Jornal O

Município de São João da Boa Vista, 06/jun./1980, nº 5550, p. 1.
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Esse Centro Comunitário está, até os dias atuais, instalado num
bairro simples, onde predominava a circulação de pessoas moradoras do
local. A escolha do local deveu-se à Elza Estevez Nicolau, viúva de Miguel,
cuja sensibilidade expressou o que os trabalhadores queriam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A transformação de um imigrante de família árabe-libanesa de São
João da Boa Vista em um líder político trabalhista, vinculado do Partido
Trabalhista Brasileiro, foi o objeto de estudo dessa pesquisa. Miguel Jorge
Nicolau percorreu um longo caminho.
A trajetória que esta pessoa percorreu ao longo de sua vida até se
transformar em um político de expressão local, regional e estadual,
configura os percalços comuns vividos por muitos imigrantes neste país,
naqueles anos da década de 1950. Mas poucos conseguiram superar os
problemas de adaptação e adquirir visibilidade pública em apenas uma
geração de sua estadia aqui, particularmente os integrantes das colônias
árabes cuja inserção era cercada de preconceitos nas pequenas cidades,
de que era um exemplo, São João da Boa Vista. Destaca-se na dissertação
a particular forma de se fazer política em uma cidade do interior deste
Estado, em que sindicatos dos trabalhadores conviviam com os sindicatos
patronais, assim como com trabalhadores de comércio, e a população
urbana em geral.
Assim como muitos imigrantes neste país, sua família também viera
para “fazer a América”, expressão muito usada na época, em uma
referência ás possibilidades de consolidação econômica principalmente,
fator essencial para suas vindas. Acompanhando a trajetória da maior parte
das famílias árabe-libanesas, também a de nosso personagem, Miguel
Jorge Nicolau, dedicou-se inicialmente a um tipo de comércio muito
desprestigiado naquela primeira metade do século XX, a de comercializar
tecidos e outros materiais, visitando de porta em porta os possíveis
compradores.

Era

um

comércio

que,

embora

necessário

para

o

abastecimento, principalmente da zona rural, era visto com muita ressalva e
preconceito, sendo seus agentes alcunhados de mascates.
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Trabalhando muito e poupando mais ainda, inclusive os filhos
menores que, desde cedo já eram introduzidos na lida, rapidamente se
estabeleceram,

assumindo

os

filhos

gradualmente,

as

mesmas

responsabilidades dos pais e, por vezes mais.
A trajetória da vida de Miguel Jorge Nicolau, espelha, assim, um
quotidiano comum a muitas famílias: o trabalho árduo, a formação na
prática quotidiana dessas atividades, o que completava a recebida na
escola, os problemas enfrentados para se casar com alguém que não era
da comunidade árabe-libanesa, os contatos com os trabalhadores de uma
fábrica, os contatos com políticos da maior importância na época, como um
Jango Goulart, ou um Ademar de Barros, ou um Luis Carlos Prestes ou
mesmo o presidente Juscelino Kubistchek. Talvez menos comum nesta
trajetória sejam as particularidades de sua rica trajetória.
Em primeiro lugar, foi aceito como líder, tanto dos trabalhadores,
quanto das oligarquias rurais e empresários urbanos da cidade. Suas
posições lhe valeram ser considerado um sujeito a ser vigiado, sob suspeita
de ser comunista. Além de explicitar uma forma de expressão da política em
cidades do interior paulista, na qual os antagonismos de classe se
subsumem ás relações pessoais e de compadrinhamento, a forma como
constituiu sua família chama a atenção. Apaixonado por uma filha de
imigrantes italianos, passou a morar com ela sem formalizar o casamento, e
com a qual teve duas filhas, antes de regularizar a situação matrimonial, o
que só ocorre quando já se haviam passado vários anos de convivência
mútua.

Ora, em cidades do interior, não ser casado já era um grande

escândalo, imaginem ter vindo morar, com a mulher em um hotel em São
Paulo, o que fizeram inicialmente, exatamente na época de sua ascensão
política.
Ainda são parcos os estudos sobre tal imbricamento em pequenas
cidades, onde o privado se imiscui com a vida pública, mas também onde
se revela a extrema mobilidade social que foi possível muitos imigrantes
alcançarem.
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Miguel Jorge Nicolau se elegeu em 1955 com o lema: ”Se eleito, vou
subir a escadaria da prefeitura com o povo ao meu lado”, dito do alto de um
caminhão improvisado como se fosse um palanque.330
Superando o choque cultural sofrido pelo imigrante que chegou ao
Brasil com valores, usos e costumes tão diversos, assim como o
enfrentamento da discriminação e do preconceito na chegada.
O enfrentamento do “novo”, a chegada a um país com uma cultura
muito diferente,

diferente este filho mais velho tornou-se político

reconhecido pelos líderes do PTB na época, como uma pessoa capaz de
aglutinar toda a região para este partido, o que, de fato aconteceu. De líder
das trabalhadoras da maior fábrica têxtil da região, a FIATECE, Miguel
Jorge Nicolau, ganhou o reconhecimento das oligarquias agrárias e dos
industriários urbanos. Todos viam nele um representante deles: para as
trabalhadoras ele era um homem comum, igual aos outros trabalhadores,
que conversa direto com elas e que enviara petições ao governo para
resolver impasses sindicais. Mas também as oligarquias viam nele um
representante, pois, afinal, ele era um grande fazendeiro e, naquele
momento, já um próspero comerciante. Por outro lado, para as lideranças
do PTB, partido em franca ascensão naquele momento, ele expressava a
capacidade de capitalizar adesões em toda região, onde ficara muito
conhecido, também pelas atividades de mascate, que o obrigaram a manter
bons relacionamentos com as pessoas de segmentos muito distintos
socioeconomicamente. Neste contexto, apesar das fofocas à boca pequena,
na vida pública, ele foi preservado dos moralismos exacerbados que
vigorava na época. Também sua companheira não se deixou intimidar por
tais circunstâncias, participando com ele de atividades de rotina na vida
política daquele período: poucos possuíam rádio e ninguém possuía TV,
assim as campanhas eram feitas diretamente entre o candidato e as

330JARDIM,

Celso. Todo Poder Emana Do Povo. Jornal Gazeta de São João , 31

de dezembro de 2008, p. 3.
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pessoas. Miguel era também reconhecido pelos trabalhadores em geral e
não apenas os da tecelagem, como também pelos sindicalistas: não estava
a sede dos sindicados em um prédio de sua propriedade, onde funcionavam
também outras entidades, como as patronais, a maçonaria, uma escola e o
Rotary Club.
Na medida em que a pesquisa foi avançando, novas temáticas foram
surgindo, e a documentação tornando-se muito vasta. Isto nos obrigou a
estabelecer um limite escolhendo alguns dos temas que emergiam,
vinculados todos á trajetória deste “turco” sindicalista, empresário,
comerciante e fazendeiro que chegou a ser prefeito e deputado estadual, e
que, mais adiante, no dia do casamento de sua filha mais velha, já nos anos
70, trouxe para a festa nada mais que o ex-presidente da República, o
então famoso Juscelino Kubitschek, que a apadrinhou.
Assim, deixamos para estudos posteriores as reflexões sobre a
repressão de que foi vítima, e que levou à sua cassação, sob a acusação de
comunista. Ao longo da pesquisa foram trabalhados, fundamentalmente,
documentos colhidos na região, o jornal que lhe serviu de veículo de
campanha, também de sua propriedade, entrevistas com trabalhadores da
fábrica, com familiares dele, com conhecidos e com documentos do acervo
histórico da cidade. Mais tardiamente tivemos acesso aos documentos do
DOPS que nos revelou como os agentes do Estado, na qualidade de
policias do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) viu toda esta
trajetória.
A documentação é imensa e nos remetia a outras temáticas, tais
como, entender tal repressão em pleno período de vigência das liberdades
constitucionais. E também, quais critérios respaldavam a indicação de que
suas bandeiras políticas o configuravam, na lógica do Estado, a ser
considerado uma ameaça à segurança nacional, que vínculos foram
forjados para acusá-lo de ser comunista, quando o PTB era, na realidade
um partido que viera para fragilizar a força do PCB junto ao operariado.
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Tudo isto nos remetia a continuidade dos estudos sobre o tema. Além
disso, em tais acervos, circunstâncias semelhantes ocorreram nas cidades
vizinhas, como Águas da Prata, Mococa, São Sebastião da Grama, Espírito
Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São José do Rio Pardo, Casa
Branca, Vargem Grande do Sul, Aguaí, Birigui, Americana, Pirassununga e
outras, que nos propomos investigar.
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