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Sumário 

Comparação entre Sobrado e Mundo Novo quanto à industrialização e à 
urbanização e suas consequências sobre a composição do operariado  

INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

– O início da industrialização foi mais tardio; mesmo hoje há maior 
desenvolvimento industrial em Sobrado do que em Mundo Novo.  

– Ali forças de expulsão dos trabalhadores rurais e dos minifundiários 
são menos intensas em Sobrado: a diminuição percentual da área dos 
estabelecimentos ocupada por lavouras (1940-1950) foi menor.  

– O nível de urbanização é menor em Sobrado do que em Mundo Novo, 
embora nas duas últimas décadas o processo tenha-se dado nos dois 
municípios em ritmo equivalente.  

– O crescimento urbano em Sobrado tem recentemente sido maior no 
setor secundário (industrial) enquanto em Mundo Novo, o ritmo de 
urbanização é agora resultante mais da expansão do setor terciário 
(serviços). 

– Há hoje em Sobrado, em comparação com Mundo Novo menores 
oportunidades de emprego fabril: a porcentagem de famílias operárias no 
total da população é menor.  

ORIGEM RURAL DO OPERARIADO 

– O operariado de Sobrado é, em maior proporção que o de Mundo 
Novo, de origem rural, embora em ambos os municípios o sejam em alto 
grau.  

– O operário nascido na cidade de Sobrado provém, mais 
frequentemente que o de Mundo Novo, de famílias rurais.  

– As famílias operárias mantêm mesmo hoje, em Sobrado, laços mais 
frequentes com o mundo rural, que as de Mundo Novo. 

FAMÍLIA OPERÁRIA 

– A família operária de Sobrado, embora tenha menor número de 
membros operários que a de Mundo Novo, depende economicamente mais 
do que esta última, de uma: única fábrica.  

– Mais frequentemente do que a de Mundo Novo, a família operária de 
Sobrado é “quebrada” (sem um dos cônjuges, ou tendo um dos filhos como 
chefe de família), “mais velha” e está em maior dependência econômica do 
trabalho dos filhos. 

50 
 

CAPÍTULO III 

AS RELAÇÕES INDUSTRIAIS EM MUNDO NOVO E EM SOBRADO  

I  

Recolocação do Problema  

No século passado, sob o ponto de vista da estrutura de poder, 
tínhamos na Zona da Mata de Minas Gerais, como aliás em todo o Brasil,1 
uma organização social patrimonialista, assentada sobre uma economia de 
grandes propriedades rurais, apoiada no escravo. A abolição do regime 
escravista não quebrou a hegemonia da grande propriedade, o que propiciou 
a preservação, grosso modo, durante a Primeira República, embora com 
ajustamentos, da estrutura de dominação patrimonialista dos grandes 
fazendeiros.2 Certo, a liberdade de movimentação do trabalhador rural, e 
igualmente a introdução do vínculo monetário3 nas relações de trabalho, 
                                                           
1 O caráter patrimonialista da estrutura social brasileira, que se forma com base no latifúndio 
rural, desde a colônia, depreende-se de grande número de obras, entre as quais a de Oliveira 
Vianna, Populações Meridionais do Brasil. [Primeiro volume: População Rurais do Centro-
Sul (Paulistas – Fluminenses – Mineiros), 3ª edição, São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1933]. Embora criticável sob outros ângulos ela merece destaque por tratar do 
Centro-Sul e pela atenção que dedica aos aspectos sociológicos do poder. 
2 No que tange ao patrimonialismo no nível local, que é aquele do qual estamos tratando, 
cabe a questão da sua sobrevivência com as modificações políticas e sociais após 1930. 
Parece-nos que se deve para este período distinguir a continuação da estrutura 
patrimonialista de poder propriamente dita, da sobrevivência de relações, formas de 
comportamento, tipos de personalidade, atitudes e valores tradicionais, que derivam de 
estruturas patrimonialistas, íntegras no passado, hoje esfaceladas. (Sobre a utilização desta 
distinção num estudo de mudança social no Brasil, ver o nosso artigo, “Resistências à 
Mudança Social no Brasil”, Conferência do Nordeste, Rio de Janeiro: Confederação 
Evangélica do Brasil, 1962, pags. 105-118). Nas comunidades de Mundo Novo e de 
Sobrado, o patrimonialismo, se ele ainda existe como estrutura, acha-se bastante 
descaracterizado. Entretanto o problema da compreensão da estrutura de poder da 
comunidade, como um todo, não foi abordado pela pesquisa. Sendo o nosso interesse de se 
identificar a influência da tradição sobre as relações industriais em geral, e especialmente 
sobre as de autoridade internas às empresas, ele não era essencial. 
3 Ver Weber, Economía y Sociedad, vol. IV, pags. 161-168, sobre as formas de retribuição 
na dominação patrimonial. Ele examina neste trecho as formas de retribuição no 
patrimonialismo, a partir da “originária”, em que os funcionários patrimonialistas sustentam-
se da mesa do senhor, discorrendo sobre as várias formas de prebendas, benefícios e 
sinecuras e, ao lado dessas rendas permanentes e normais, as “dádivas” do senhor. Sublinha, 
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significaram relativo desvio da estrutura rural do tipo de organização 
tradicional. Entretanto, embora os trabalhadores viessem a ser empregados 
do fazendeiro e por conseguinte ficassem numa relação que, sob dado 
aspecto, era impessoal, a natureza tradicional da mesma permanência de 
grande importância, preponderante até. Com a República, é verdade, 
organizam-se as oligarquias regionais, grupos que passam a ser os reais 
protagonistas do sistema político nacional, sobre as estruturas 
patrimonialistas locais, reforçando, através das autoridades do município e 
de sua atuação sócio-política, os laços de dependência dos trabalhadores e 
dos membros das camadas médias em relação ao estamento superior.  

Durante a República Velha estabeleceram-se e desenvolveram-se nas 
comunidades estudadas as primeiras indústrias. Transfere-se então para elas 
o padrão tradicional de relações do trabalho, largamente difundido em 
indústrias espalhadas na época pelo interior brasileiro,4 e essencialmente 
similares às que vigoravam no mundo rural, em Mundo Novo e em 
Sobrado. Dito de maneira mais precisa, as relações de trabalho das 
indústrias recém-formadas constituíram-se como parte da estrutura 
patrimonialista de domínio das comunidades locais.  

Assim posto, duas tarefas, encetadas respectivamente neste e no 
próximo capítulo, se impõem à nossa análise:  

                                                                                                                                       

porém, desde o início que “toda a separação dos funcionários [da comunidade doméstica] 
significa, naturalmente, um afrouxamento do poder imediato do senhor” (pag. 161). Função 
básica, pode-se concluir, das formas patrimonialistas de retribuição é o fortalecimento da 
dependência pessoal para com o senhor. 
4 Stein, ao tratar das relações na indústria de fiação e tecelagem, no seu período formativo 
(1840-1899), dá ênfase à influência que sofreram do padrão desenvolvido no latifúndio 
agrícola escravista. Escreve ele: “... business men believed in general that Brazilian mill 
hand was docile, untutored, and in need of guidance. To deal with such a labor-force, local 
entrepreneurs adopted labor-management policies not far removed from those of benevolent 
plantation patriarchs...” e sobre o período final do século XIX e as primeiras décadas do 
atual: “It was along the pattern established by the early cotton manufacture that the industry 
developed in the decades following 1890. Cotton mill ownership remained in the hands of a 
few families; Portuguese cloth wholesalers played proeminent roles in ownership, 
management, and distribution; and paternalism was strong in labor-management relations” 
(Stanley J. Stein, The Brazilian Cotton Manufacture, Textile Enterprise in an 
Underdeveloped Area, 1850-1950, Cambridge: Harvard University Press, 1957, pags. 50, 
100). 
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A. o estudo das relações industriais nas fábricas de Mundo Novo e de 
Sobrado, a fim de se verificar o papel do elemento tradicional nas mesmas;  

B. a análise de algumas condições relevantes ao aparecimento do 
sindicato como elemento atuante numa sociedade tradicional e a de seu 
papel na transformação das relações industriais.  

Quanto à primeira parte vários esclarecimentos são necessários. 
Fazemos abstração, nesta altura, do sindicato. Não se trata bem de 
reconstrução histórica, pois as relações industriais anteriores à existência do 
sindicato, pode-se afirmar, são encontradas hoje praticamente sem 
modificações, lado a lado com os novos tipos de relações surgidos depois 
da formação daquela entidade. Devemos nos lembrar que o sindicato como 
entidade atuante, a partir dos primeiros esforços dos operários para 
organizá-lo, conta menos de dez anos numa comunidade e ao redor de seis 
na outra.  

Outro ponto a abordar neste passo é o da influência do tamanho e da 
complexidade de uma empresa sobre as relações que nela se constituem. 
Parece-nos claro que, ceteris paribus, quanto maiores e mais complexas as 
organizações, tanto mais difícil será caracterizarem-se as relações sociais 
que as constituem, pelo tipo puro tradicional. Mais do que o simples 
tamanho, a complexidade da tecnologia fabril (com as implícitas divisão e 
especialização de trabalho) e o objetivo de produção para lucro numa 
economia de mercado5 impõem limites ao tradicionalismo nas relações de 
trabalho. Em outras palavras, além de certo ponto, a divisão e 
especialização do trabalho exigem grau apreciável de impessoal idade e 
racionalidade no comportamento e nas relações sociais dos indivíduos da 
empresa. A conduta do operário e as suas relações com os mestres, por 
exemplo, são claramente moldadas pela divisão do trabalho e hierarquia 
estabelecidas com a finalidade de atingir o objetivo de produção econômica. 
Entretanto, além do mínimo de impessoalidade e racionalidade decorrente 
dessas circunstâncias, há possibilidade de grande margem de variação. As 
organizações fabris podem incluir nas suas relações industriais boa dose de 
comportamento tradicional. É sobre o ponto em que se localizam essas 
relações naquela margem de variação que incide a nossa investigação. 

                                                           
5 Sobre as exigências do mercado e os resultantes esforços no sentido de racionalização da 
empresa, voltaremos adiante. Ver pags. 104-119. 
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Colocando-se em termos de tipos polares, pode-se formular a pergunta: em 
que base se estabelecem a divisão de trabalho e as relações de autoridade, 
segundo padrões impessoais ou elementos pessoais tradicionalmente 
definidos?  

Antes de passarmos ao segundo problema que será abordado neste 
estudo, é necessário mais um esclarecimento. Há claras diferenças entre as 
relações de trabalho nas duas comunidades, e mesmo entre as relações que 
caracterizam as várias indústrias de Mundo Novo. De um modo geral, em 
Sobrado as relações conservam mais completamente seu cunho 
patrimonialista. São fatores relevantes, além das diferenças já apontadas 
quanto à industrialização mais recente e a maior dependência do operário 
para com as empresas, outras que se referem à camada dominante. Aí os 
industriais pertencem a uma família tradicional de grandes proprietários de 
terra, um destes clãs políticos tão comuns no Brasil. Em Mundo Novo, por 
outro lado, a família à qual pertencem os donos de todas as fábricas grandes 
da comunidade, é de origem imigrante pobre, ainda hoje na segunda e 
terceira gerações, cuja fortuna se baseou, de começo, no comércio e na 
indústria.6 Somente de uns vinte e poucos anos para cá tornaram-se eles os 
chefes políticos locais. Confrontando-os com a família dominante em 
Sobrado, vê-se claramente que entre eles, ao contrário daquela, a 
valorização não é tanto do passado, mas de inovações.7 Apesar disto, as 
relações de trabalho prevalecentes em suas indústrias são tradicionais. Não 
obstante essas diferenças, ao tratarmos neste capítulo da natureza das 
relações industriais nas duas comunidades, o nosso objetivo será evidenciar 
os elementos comuns às várias situações e somente na análise dos fatores 

                                                           
6 Os termos “industriais”, “diretores”, “donos”, “empresários” ou outros semelhantes são 
utilizados neste trabalho como sinônimos, refletindo a situação das comunidades em estudo. 
A menos que o próprio texto esclareça o contrário, a referência é sempre aos acionistas ou 
proprietários da indústria, que têm nela posição de direção. Não há, numa ou outra cidade, 
diretor industrial que não seja proprietário. (A única exceção é um diretor técnico da Brasil 
Têxtil, pessoa educada na Inglaterra e que foi trazida para a fábrica logo depois da Segunda 
Guerra). Numa e outra comunidade, os industriais pertencem à mesma família (pessoas 
ligadas entre si por relações de consanguinidade e afinidade). Em Mundo Novo, os vários 
membros da família (descendentes de João Pessoa, pelo seu segundo casamento) no geral 
têm ações em várias empresas, ocupando posição ativa em apenas uma delas. 
7 Transparece isto não apenas no campo do empreendimento econômico, como também no 
da arquitetura e das artes, onde a família assumiu há uns vinte anos um papel pioneiro na 
renovação do aspecto da cidade e no patrocínio de iniciativas, incomuns no Brasil da época. 
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que tendem a modificá-las prestaremos maior atenção às divergências entre 
as relações nas diversas fábricas e discutiremos o seu significado.  

Passamos a comentar a segunda tarefa a que nos propusemos: a 
elucidação das condições que levaram à formação do sindicato e a de seu 
papel como fator de transformação das relações de trabalho. Não 
pretendemos realizar trabalho exaustivo. Procuraremos evidenciar, em 
largos traços, como certos elementos dinâmicos do “ambiente” externo das 
relações industriais em questão, tais como o mercado de um lado, e as 
instituições políticas e a legislação trabalhista do outro, condicionam a 
emergência, a partir de uma situação de classe comum, dos rudimentos de 
consciência e ação de classe dos operários.8 A consideração do efeito do 
mercado do ramo de fiação e tecelagem sobre as relações de trabalho levar-
nos-á a um exame do seu desenvolvimento nos últimos trinta anos e, 
particularmente, da eclosão da crise têxtil no após-guerra. O quadro mais 
amplo das transformações políticas após 1930, por seu lado, é indispensável 
a fim de se compreender o enfraquecimento da estrutura local de dominação 
patrimonialista e, por conseguinte, a incidência cada vez mais pronunciada 
da legislação trabalhista na comunidade. Em outros termos, não basta a 
existência de certas leis para contarmos como certos os seus efeitos 
normativos; se nos interessa a lei como atua na realidade, a lei viva, 
precisamos tratar do contexto institucional em que ela se insere. É o que 
fazemos, embora de maneira esquemática. Reservaremos, finalmente, a 
análise principal nesse capítulo ao aparecimento da atividade sindical nas 
duas comunidades, às formas de atuação desenvolvidas pelo sindicato e aos 
efeitos produzidos por esses novos fatos sobre a natureza das relações 
industriais. 

                                                           
8 Tratam-se de condições relevantes ao processo de transformação da classe an sich em 
classe für sich. Ver a interpretação da concepção de Marx relativa a classe em Nikolai 
Bukharin, Historical Materialism. A System of Sociology, Nova Iorque: 1925, pags. 276-311. 
Ver igualmente a discussão das interpretações weberiana e marxista de classes no nosso 
trabalho, “Sistema Industrial e Estratificação Social”, Sociedade Industrial no Brasil, op. 
cit., pags. 162-183. 
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II  

Recrutamento de Mão-de-Obra e Duração do Emprego 

A importância da tradição nas fábricas de Sobrado e Mundo Novo 
torna-se compreensível, numa primeira aproximação, quando se considera o 
processo de recrutamento do pessoal e a duração do emprego. Na fábrica de 
Sobrado, onde os diretores são também proprietários de terras, a obtenção 
de emprego na companhia significa não raro apenas a continuação de uma 
relação de dependência preexistente. A história de Joaquim Firmino, hoje 
contramestre na fábrica, embora seja um caso talvez extremo, ilustra bem 
essa tendência.  

Toda a sua família (pais, irmãos e irmãs já casados, tios) trabalham 
na fazenda do Sr. Oswaldo, um dos diretores da fábrica. Seu pai está 
na fazenda desde criança, lá tendo-se casado. Uma de suas irmãs veio 
para a cidade bem antes de Joaquim e é empregada na casa do Sr. 
Oswaldo. Joaquim veio para Sobrado “porque o patrão [o] quis 
trazer”. Ficou como jardineiro na residência deste, durante quatro 
anos; depois “como o serviço no jardim era pouco”, pediu, e o Sr. 
Oswaldo arranjou-lhe, um lugar de mecânico numa oficina da qual é 
sócio. Depois de alguns anos, para ter melhor salário, pediu ao Sr. 
Oswaldo um lugar na fábrica. Este o colocou como contramestre, 
ganhando o salário mínimo. Ainda continua fazendo a jardinagem na 
casa do patrão, sempre que necessário.  

Em Mundo Novo onde os diretores das fábricas não são proprietários 
de terra, não é possível haver tal continuidade na relação de dependência. 
Entretanto, ai também se encontram casos de pessoas, que antes do atual 
emprego tinham trabalhado para um ou outro membro da família dos donos 
das indústrias, em empreendimentos diversos, de modo a revelar que, além 
da simples relação de emprego, criara-se um laço de lealdade pessoal.  

Nas comunidades estudadas, sendo escassas as possibilidades de 
emprego e ainda rígidos os padrões de uma sociedade tradicional, a maneira 
comum de obter-se lugar nas fábricas é através de relações pessoais – com 
diretores, mestres e contramestres ou apelando para o sentimento de 
caridade face às dificuldades especiais da própria condição. Inquiridos 
sobre como conseguiram emprego nas fábricas para si ou para seus filhos, 
as respostas de muitos informantes revelam relações pessoais com quem 
estava em posição de os colocar nos estabelecimentos industriais. Um 
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exemplo será suficiente para mostrar como isso ocorre. Uma entrevistada de 
Sobrado, que já trabalhara na indústria até casar-se, voltou doze anos mais 
tarde a pedir colocação. O diretor a quem recorreu disse “que era contra a 
ordem aceitar mulher casada, mas [empregavam-na] em consideração ao 
seu marido, que foi sempre ligado à fábrica” (seu marido é contramestre e 
está, desde menino, há 28 anos na empresa).  

Significativo também é o fato de que, quando não conhecem uma 
dessas pessoas-chaves, nem alguém que possa pedir por eles, assim mesmo 
ao pedirem emprego o fazem explicando “o seu caso”, as dificuldades 
especialmente grandes que estão enfrentando, a doença, a família numerosa 
etc. O atendimento desses pedidos e, particularmente, a aceitação tácita 
dessas razões como legítimas e pertinentes mostram os donos das indústrias 
no papel tradicional de membros da classe alta e responsáveis por 
conseguinte pelos habitantes da comunidade. Por outro lado, o provimento 
de emprego nessas situações cria relações de lealdade pessoal 
especialmente fortes. Um operário, por exemplo, tendo ficado parcialmente 
incapacitado, devido a um acidente, foi aposentado. Com o que recebia do 
Instituto não dava para viver, voltou a pedir trabalho ao diretor de uma 
indústria, que o colocou para executar pequenos serviços.1 Pertenceu ao 
sindicato, mas saiu; e justifica-se:  

Lá só há política. Fazem injustiças. Sindicato é para resolver 
problemas do operário. Não é para ir contra o patrão, nem a favor do 
operário...  

Provavelmente a sua atitude para com o sindicato reflete o 
sentimento de obrigação para com o empregador.  

Na Brasil Têxtil, de Mundo Novo, a fábrica mais moderna das duas 
comunidades, onde a racionalização da administração provavelmente está 
mais desenvolvida, foi criado, há alguns anos, um departamento de pessoal. 
Não há dúvida que este fato representou, até certo ponto, uma quebra dos 
padrões costumeiros da indústria na comunidade. A admissão de mão-de-
obra, que era antes exercida pelos mestres, foi centralizada nesse 
departamento. A sua chefia foi entregue ao Dr. Fábio, pessoa que não se 

                                                           
1 Foi colocado como porteiro da fábrica de Sobrado. Diz ainda, para demonstrar a sua 
lealdade ao patrão: “Os colegas querem aproveitar” [sair sem o vale correspondente às 
mercadorias], mas ele reage violentamente. 
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acha tão ligada à teia de obrigações e expectativas sociais da comunidade 
como os diretores ou os mestres.2 Embora o apelo aos diretores para a 
obtenção de emprego continue, os pretendentes são em geral encaminhados 
ao departamento do pessoal. O critério adotado pelo chefe do departamento 
na seleção de novos operários consiste entretanto em dar preferência a 
pessoas que tenham parentes na fábrica. Diz o Dr. Fábio:  

[Os candidatos a emprego] já sabem que a melhor recomendação é 
ter um irmão, gente da família trabalhando na fábrica. Eu digo a eles: 
‘Não quero que seja melhor, nem pior. Quero que seja como o seu 
irmão’.  

Além da introdução nas indústrias de relações de parentesco e 
comunais, a longa permanência, via de regra, no emprego, é um fator de 
importância decisiva no desenvolvimento do alto grau de pessoalidade nas 
relações industriais. Pelo Quadro XIV, vê-se que nas duas fábricas mais 
antigas de Mundo Novo,3 apenas um terço, numa, e mais de dois quintos 
dos empregados na outra, têm, aproximadamente, menos de cinco anos de 
serviço na firma; ao redor de um quarto e de um quinto, respectivamente, 
têm mais de quinze anos.  

Não há dúvida que a escassez de emprego nessas duas cidades é, em 
última análise, um dos fatores responsáveis por esta baixa mobilidade de 
mão-de-obra. É provável, por outro lado, que a pessoalidade nas relações 
sociais internas da organização social não seja apenas efeito da convivência 
prolongada na firma, ponto que se desejava no momento salientar. Pelo 
contrário, a permanência no emprego pode igualmente ser consequência da 
forte teia de obrigações e expectativas criadas pelos contatos pessoais 
constantes. Nas ocasiões de um corte, a escolha para dispensa recai, em 
geral, nos empregados admitidos mais recentemente; isso é devido não 
somente ao fato das indenizações serem menores, mas decorre, também, das 
relações pessoais estabelecidas com mestres e diretores. Dr. Fábio, chefe do 
pessoal da fábrica mais moderna de Mundo Novo, falando de Carlos 
Pessoa, fundador dessa indústria, acentuou a sua bondade.  

                                                           
2 Ver abaixo a pags. 116-118, a análise feita da centralização ocorrida nesta empresa. 
3 Não foi possível obter-se dados para a fábrica de Sobrado, fundada em 1925. Pelas 
entrevistas, porém, a impressão que se tem é que nela a permanência no emprego é talvez 
maior do que nas de Mundo Novo. 
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Coração grande... Por isso que se encontram empregados estáveis, 
que não são bons operários. Nunca foram bons. Com três, quatro 
anos de casa já poderia ter visto que não era bom. Ele ia deixando...  

O contato diário de longos anos, aliado à homogeneidade cultural e à 
força de valores e normas tradicionais4 das comunidades em que se 
localizam são suficientes para dar grande importância às relações pessoais 
nessas fábricas (importância desusada em indústrias de iguais dimensões). 
Isso, mesmo quando se trata de empregados que não se achavam ligados 
entre si ou com industriais e mestres por laços anteriores ao emprego, 
fossem eles de parentesco, vizinhança ou de dependência econômica.  

Essa tradição e essa pessoalidade nas relações, decorrentes do modo 
de recrutamento e da duração do emprego, ajudam-nos no nosso objetivo de 
caracterizar as relações industriais. Isso não apenas diretamente, como 
quando estamos tratando de relações hierárquicas (que por definição são 
parte do sistema de relações industriais), mas mesmo quando se trata 
daquelas que se dão entre colegas de trabalho, pois tais elementos 
normativos tradicionais são úteis para a compreensão da espécie de 
solidariedade, sobre a qual se constitui a atividade sindical, que surge no 
período recente em Mundo Novo e Sobrado.  

Quadro XIV – Distribuição percentual dos empregados de duas fábricas de Mundo 
Novo, segundo a data de admissão, em julho de 1958 

Data de admissão 

Pessoa & Irmãos 
Fundação: 1905 

N=552 
(%) 

Brasil Têxtil 
Fundação: 1936 

N=881 
(%) 

1953 – 1958 33,8  44,3  
1948 – 1952 26,1  23,6  
1943 – 1947 15,2  12,7  
1938 – 1942 2,7 

24,9% 

19,3 
19,4% 

1933 – 1937 12,9 0,1 
1928 – 1932 6,4 –  

Até 1927 2,9 –  
Total 100,0 100,0 

* Faltam informações sobre a data de admissão de 3 empregados. 
Fonte: Dados fornecidos pelas fábricas. 

                                                           
4 Voltaremos a tratar da antiguidade no emprego, como uma das “considerações pessoais” 
que afetam a estrutura de autoridade, pags. 73-76. Quanto à homogeneidade cultural, ver no 
Quadro X a documentação para Mundo Novo, que mostra ser a maioria dos empregados 
fabris originária da cidade e das circunvizinhanças. 
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III 

Dependência Econômica e Relações Industriais  

Tratamos agora das conexões existentes em ambas as comunidades 
entre a escassez de empregos, a posição dominante social e política dos 
empresários, e o tradicionalismo das relações industriais.  

O levantamento, embora não sistemático, da ocupação dos vários 
membros de famílias pertencentes aos níveis socioeconômicos mais baixos 
da população, efetuado por entrevistas, mostra ser extremamente acentuado 
o desemprego, ou mais frequentemente ainda, o subemprego, nas duas 
comunidades. A desproporção entre procura e oferta de emprego é ainda 
maior ao considerar-se apenas as fábricas. As vantagens da colocação fabril 
em relação às outras ocupações, urbanas são muito grandes, não só em 
função do salário,1 como também pela maior segurança que oferece 
(assistência médica, aposentadoria etc.). Donde a valorização unânime da 
ocupação industrial relativa às demais.2 

Ora, devemo-nos lembrar que as indústrias de Mundo Novo, bem 
como a única de Sobrado, são propriedade de família social e politicamente 
dominante em cada comunidade. Donde resulta, que além de deter o 
“monopólio”3 do emprego fabril, numa e noutra cidade, essas famílias 
exercem influência considerável sobre múltiplas outras oportunidades de 
ocupação no serviço público, no comércio, nos bancos etc.4 

Nesta situação não são incomuns aqueles que com a perda do 
emprego na fábrica, tanto em Sobrado como em Mundo Novo, saem da 
cidade e vão procurar ocupação em centros urbanos próximos, ou mesmo 

                                                           
1 Ainda lançando mão das entrevistas, verifica-se serem os salários dos membros das 
famílias operárias não empregados nas indústrias, no geral, a metade ou menos que o salário 
fabril médio. 
2 É comum as pessoas quando conseguem colocação em fábrica não indagarem que salário 
irão receber, vindo a sabê-lo somente no fim da quinzena. 
3 Em Mundo Novo onde são cinco as fábricas principais, os industriais utilizam-se de um 
“sistema de referências”, que produz resultados similares no tocante à dependência 
econômica aos da única empresa de Sobrado. Ver a pag. 110 trecho da entrevista do chefe de 
pessoal da Brasil Têxtil, onde é mencionado o fato. 
4 Além disso, membros de ambas as famílias são donos ou sócios de uma multiplicidade de 
outros empreendimentos (usina hidroelétrica, banco, serraria, fundição, empresa rodoviária 
etc.), nas suas respectivas cidades. 
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no Rio de Janeiro. O poder das famílias dominantes sobressai igualmente 
nos casos citados em entrevistas de pessoas despedidas da fábrica “por 
política”, e que ficam às vezes anos sem conseguir ocupação estável.5 
Afirma um informante de Sobrado: “Aqui na cidade quem manda são os 
Machado [família dos industriais]; se a gente não vai bem com eles, pode 
mudar”.  

Há pois, na verdade, uma dependência econômica considerável das 
famílias operárias e de muitas mais, em relação aos industriais, maior em 
Sobrado, mas muito grande em ambas as comunidades.6 Apreciamos esta 
relação de dependência em todas as suas dimensões quando observamos 
que, para muitas famílias, a empresa fabril não só é empregadora como 
locadora de sua moradia; além disso, tendo, as mais das vezes, a família, 
vários de seus membros nas fábricas, a conduta de um pode afetar a sorte de 
todos.  

A seguinte narrativa de uma informante de Sobrado, embora longa, 
merece ser registrada, tão rica é, sob vários aspectos, quanto à importância 
para as relações industriais tradicionais da condição de extrema 
dependência econômica.  

Conta a entrevistada que o marido, servente de pedreiro na fábrica, 
quando estava na empresa há três anos e meio, recebeu um dia “um 
papel” para assinar. Assinou-o. Sendo quase analfabeto, só depois 
verificou que assinara um contrato de seis meses, do que resultava 
ele perder o tempo de serviço que tinha na firma. Foi ele então a uma 
cidade vizinha, onde conversou com um advogado, adversário 
político dos industriais de Sobrado, que, verificando os seus 
envelopes de pagamento, “prometeu dar um jeito dele não perder os 
anos de casa”. Voltando a Sobrado, porém, “todos” o demoveram de 
seu intento de “mexer com isso, porque poderia perder o lugar e a 
casa”. A entrevistada, então, procurou um mestre da indústria, 
homem de confiança dos Machado, e que era padrinho deles de 
casamento. Este “ficou muito sem jeito e disse que o velho não ia 
perder os anos de casa... que isso era bobagem e que [ela] não 
contasse nada disso a ninguém...” A informante sentiu muito terem-

                                                           
5 Ver mais sobre o assunto pags. 85-87. 
6 Notamos acima (pags. 42-43) a maior dependência econômica de uma única fonte de 
emprego fabril, entre as famílias de Sobrado. Acresce ainda que nessa cidade o poder 
tradicional da família dominante é mais firme. 
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se aproveitado da ignorância de seu marido para obrigá-lo a assinar o 
papel.  

Entre os vários aspectos interessantes para o nosso tema que se 
oferecem na apreciação desse caso7 – destacamos o ressentimento, que se 
expressa no final do relato, com os empregadores e seus prepostos, 
significativo de expectativas tradicionais desrespeitadas – queremos frisar 
tão-somente neste passo a atuação da dependência econômica (poderia 
“perder o lugar e a casa”), no sentido de manter relações tradicionais 
(utilizar-se do mestre, padrinho de casamento, ao invés do advogado), 
impedindo o afloramento de conflitos.  

Outra operária, após um acidente, “entrou em acordo” com a 
indústria de Mundo Novo em que trabalhava e recebeu 17 mil cruzeiros; 
considerava a situação “uma injustiça”, mas “não quis mexer com advogado 
por causa das outras irmãs [que também eram operárias]; não quis ficar suja 
na fábrica”,  

Outro exemplo permite apreciar outros aspectos de como a penúria 
de emprego fortalece a natureza tradicional das relações de trabalho:  

A entrevistada foi admitida na Sobradense porque pediu lugar ao 
gerente. “Não [goza] de auxílio-maternidade, nem de estabilidade, 
por proposta dela mesma”, desde que “precisava muito do emprego 
para ajudar o marido e não seria admitida, por ser casada”, sem 
aquelas ressalvas. Seu marido é contramestre na fábrica, o que 
explica, provavelmente, a confiança que depositaram nela de que não 
fará futuramente exigências.  

A dependência econômica, na intensidade e maneira como existe 
nestas comunidades, introduz um elemento de imposição, presente de forma 
subjacente mesmo nas relações industriais tradicionais em que não há 
conflito aparente e quando os padrões ideais, pelos quais o empregado é 
leal ao patrão e este cuida do bem-estar daquele, são obedecidos.  

Quando ocorrem conflitos, o fato de sua dependência econômica 
sobe à consciência do trabalhador que se sente revoltado e injustiçado (o 
pai de quatro operárias em Sobrado referiu-se numa entrevista em tom 

                                                           
7 Este fato ocorreu ao redor da elevação do nível de salário mínimo em 1954. A significação 
do salário mínimo para as relações de trabalho tradicionais acha-se apontada adiante (pag. 
92e segs.). 
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amargo ao “regime de escravidão e de despotismo que reina na fábrica... lá 
todos fazem o que querem com os operários8 e ninguém reclama para não 
perder o emprego”). Aquele fato é utilizado deliberadamente pelo patrão 
como instrumento de dominação (o diretor da fábrica de Sobrado, face a 
reclamações das tecelãs, segundo um informante, costuma dizer: “Se não 
quer trabalhar, pode sair, tem quinze, vinte querendo o lugar”).  

A sua função clara é no sentido da conservação do sistema 
tradicional de relações de trabalho, com as menores modificações 
compatíveis com as circunstâncias, afastando o operário das reivindicações 
individuais – pelas demandas trabalhistas – ou das coletivas, pela ação 
sindical. 

                                                           
8 É interessante notar que neste, como noutros casos, a revolta do empregado fixa-se na ação 
discricionária de prepostos dos patrões. Este mesmo entrevistado continua discorrendo sobre 
como os contramestres tratam mal as operárias (ver trecho da entrevista citada na pag. 113). 
Aqui o que se quer ressaltar é o fato de que ao concentrarem a atenção em “perseguições” e 
“arbitrariedades” de mestres e contramestres, mantêm possivelmente, ao mesmo tempo, a 
imagem do patrão patriarcal que cuida de seus operários. Não resta dúvida igualmente que a 
maior frequência de atritos com a mestria decorre dos esforços de intensificação do trabalho 
das empresas e é significativa para as modificações que se operam nas relações de trabalho 
(ver análise nas pags. 113-114). 
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IV  

Quadro Administrativo e Aspectos da Administração Industrial  

Faz-se mister proceder ao exame de aspectos da administração 
industrial das empresas de Sobrado e Mundo Novo, dando-se aí, antes de 
mais nada, particular relevância à caracterização da hierarquia de 
autoridade.  

O mestre-geral, os mestres e contramestres são usualmente dos 
empregados mais antigos das firmas. O Quadro XV mostra a distribuição 
dessas pessoas, segundo o número de anos de casa, em duas fábricas de 
Mundo Novo. Enquanto a quarta parte dos empregados da “Pessoa & 
Irmãos”, tem mais de quinze anos de serviço, mais de um terço dos 
contramestres e quase três quartas partes dos mestres o tem. Na Brasil 
Têxtil, por outro lado, acontece o seguinte: enquanto a totalidade dos 
mestres de tear e 90% dos contramestres têm mais de quinze anos na firma 
(comparados com 20% para todos os empregados), com os mestres 
acontece o contrário: a grande maioria foi admitida nos últimos cinco anos. 
Esta fábrica é neste sentido uma exceção, decorrente dos esforços de 
modernização administrativa que nela se notam nos últimos anos.1 Nas 
outras, mestres e contramestres encontram-se entre os empregados 
admitidos nos primeiros anos de atividade da empresa.2  

O modo de constituição dos quadros técnicos e administrativos dessas 
empresas é característico. Era de fundamental importância para as primeiras 
fábricas, no início de suas operações, a escolha de técnico que entendesse 
do ramo. Na Pessoa & Irmãos, firma organizada logo na primeira década 
deste século em Mundo Novo, resolveu-se o problema com a formação do 
filho do industrial, na Inglaterra. Na Sobradense, fundada em 1925 e onde 
se sucederam nos primeiros tempos vários gerentes de produção, até 

                                                           
1 A renovação do quadro de supervisores da Brasil Têxtil está associada à criação do 
departamento de pessoal. Intencionalmente ou não, ambas as modificações têm como 
consequência o enfraquecimento do caráter tradicional da estrutura hierárquica. Esta 
mudança na natureza da autoridade possibilita por sua vez a implantação de métodos 
administrativos mais racionais. Ver pags. 118-119. 
2 Não foi possível obter-se dados estatísticos para a fábrica de Sobrado. Entretanto, as 
entrevistas que foram feitas justificam a conclusão de que nela, como na maioria das de 
Mundo Novo, os mestres tendem a fixar-se na empresa. 
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acertar-se um que permaneceu na firma muitos anos, o recrutamento dessas 
pessoas, assim como de alguns outros elementos técnicos, tem sido feito 
habitualmente pelos industriais, utilizando-se de pessoas de suas relações, 
entre indivíduos que já trabalhavam em indústria de fiação e tecelagem em 
cidades interioranas da zona e dos estados do Rio e do Espírito Santo.3 Na 
Brasil Têxtil, fundada em 1936, o processo de aquisição de técnicos de 
início foi semelhante. Compreende-se nessas circunstâncias que ao critério 
de qualificação técnica juntavam-se outros, donde provinha um 
desenvolvimento fácil e rápido de uma relação de lealdade à empresa e aos 
diretores-proprietários. Doutra parte, a homogeneidade da situação de 
exercício da autoridade nas comunidades fabris da região, se não em todas 
as pequenas cidades industriais do Brasil (com a preponderância do 
elemento rural na mão-de-obra e a similaridade das relações de trabalho 
tradicionais), garante por parte desses técnicos de fora da comunidade o uso 
dos padrões tradicionais no trato dos subordinados.  

Os quadros atuais de mestres e contramestres são formados nas 
próprias fábricas e resultam de um processo de seleção, pelos industriais e 
por aqueles técnicos, no qual o estabelecimento da relação de confiança é 
seguramente tão importante quanto a competência. Mais ainda, revela-se a 
competência de modo a evidenciar ao mesmo tempo a dedicação e a 
lealdade aos patrões. Voltaremos a este assunto adiante.  

                                                           
3 Uma única exceção surgiu nas entrevistas. O mestre da tinturaria, um mexicano, foi 
recrutado por anúncio de jornal, em 1948. É interessante observar, entretanto, que o modo 
como se comporta e exerce a chefia de sua seção não difere sensivelmente do dos outros 
mestres. A maneira desusada pela qual se colocou na empresa mostra, possivelmente, a 
preocupação dessa, no período de após-guerra, de melhoria de produtividade e da qualidade 
de seu produto, fazendo com que dessa vez a competência técnica tivesse clara precedência 
sobre ou iras considerações (ver a análise dos fatores de transformação das relações 
industriais, nas pags. 89-120). 
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Quadro XV – Distribuição percentual de mestres, mestres de tear e contramestres, 
de duas fábricas de Mundo Novo, segundo a data de admissão de julho de 1958 

Data de 
admissão 

Pessoa & Irmãos 
Fundação: 1905 Brasil Têxtil 

Fundação: 1936 

Mestres* 
N=29 
(%) 

Contra-
mestres 
N=11 
(%) 

Mestres 
N=11 
(%) 

Mestres de 
tear** 
N=9 
(%) 

Contra-
mestres 
N=11 
(%) 

1953 – 1958 3,4 0,0 81,8 0,0 0,0 
1948 – 1952 10,3 36,3 0,0 0,0 5,3 
1943 – 1947 13,8 27,3 0,0 0,0 5,3 
1938 – 1942 13,8 

72,5% 

18,2 
36,4% 

0,0 55,6 
100,0% 

10,5 
89,4% 

1933 – 1937 17,3 18,2 18,2 44,4 78,9 

1928 – 1932 20,7 0,0 – – – 
Até 1927 20,7 0,0  – – – 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Inclusive mestre-geral, almoxarife, apontadores e mestres de tear. 
** Exclusive uma pessoa, para a qual não havia informação sobre a data de 
admissão. 
Fonte: Dados fornecidos pelas fábricas. 

Na Fabril (1943) e na Fiatec (1946), empresas menores, cujo 
processo produtivo não levanta problemas de grande monta (pois utilizam-
se de máquinas velhas, numa produção de panos grosseiros), as posições 
técnicas mais altas foram ocupadas pela transferência de pessoal já treinado 
na Pessoa & Irmãos.4 

Nessas circunstâncias, gerentes de produção, mestres e 
contramestres, assim como muitas vezes o apontador, o guarda-livros ou o 
almoxarife, são ligados aos diretores-proprietários por relações de lealdade 
pessoal. São “homens de confiança” dos donos. Desse fato resulta a sua 
antiguidade na fábrica, documentada no Quadro XV. A natureza desse tipo 
de relação torna-se evidente quando se nota que muitos desses homens 
prestam serviços para o industrial que exorbitam de uma simples relação de 
emprego, estreita e nitidamente delimitada. Por exemplo: os donos da 

                                                           
4 Um contramestre dessa fábrica, que nela trabalhava há mais de dez anos, “foi transferido” 
para a Fabril e aí ficou como mestre geral. O mestre da Fiatec, igualmente, foi levado 
diretamente para essa posição também da Pessoa & Irmãos, onde era contramestre. 
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fábrica em Sobrado são os chefes políticos locais e, em época de eleição, a 
casa de um dos empregados de categoria da empresa é usada como “curral” 
para a distribuição de cédulas aos operários. Outro exemplo refere-se a 
Mundo Novo. João Domingues era guarda-livros numa das firmas da 
cidade. Como faltasse alguém que fizesse este serviço numa outra fábrica, 
“o transferiram para lá”, como declarou. As empresas são de parentes e, no 
seu dizer, “eles são muito unidos”. Noutra ocasião, foi “tomar conta do 
pessoal, foi fazer a escrita...” de uma malharia que um dos diretores da 
fábrica em que trabalhava tinha noutra cidade.  

Percebia ordenado daqui e fui para lá; não era empregado da 
malharia. Fui, porque não tinham outra pessoa para tomar conta... 

Estes casos mostram que, ocupando posições de chefia nas 
indústrias, esses empregados ficam muitas vezes ligados a um indivíduo ou 
a uma família por uma relação de lealdade pessoal. Este indivíduo ou 
família “pode contar com ele” para a execução dos mais diversos serviços 
ou atividades, dentro ou fora da estrutura industrial.5 O reverso da lealdade 
do mestre ou contramestre são as “vantagens” e de modo geral a proteção 
em caso de necessidade, que lhe é dada pelo patrão.  

Esta relação entre técnicos e mestres, de um lado, e industriais, do 
outro, parece ser apenas uma modalidade da que tende a surgir no Brasil, 
principalmente nas zonas rurais e semi-rurais, entre uma pessoa qualquer 
das classes médias e inferior e alguém da classe dominante, quando há entre 
eles contatos frequentes. Neste caso surgem muitas vezes, gradativamente, 
expectativas, de lado a lado; um pode contar com o outro, O simples 
convívio parece criar a obrigação do superior de cuidar ou favorecer os 

                                                           
5 Vale a pena citar alguns casos adicionais. Um mestre da Pessoa & Irmãos afirmou que se 
candidatou a juiz de paz, nas eleições de 1958, “para ajudar o Antônio Pessoa” (então 
candidato a prefeito) e explicou que “era uma questão de gratidão”, pois esse o sustentara 
durante um ano quando por doença ficara sem trabalhar. Um contramestre da Brasil Têxtil, 
que já foi confeiteiro, assevera que “faz tudo”, até servir, “quando precisa”, de cozinheiro do 
Hotel [cujo dono é um dos diretores da empresa em que trabalha]. A lealdade aos industriais 
transparece também na recusa em se fazer perante estranhos comentários que mesmo 
longinquamente possam levar a supor a mais leve atitude de crítica aos empregadores, como 
no caso do mestre de fiação da Sobradense que adotou, nessa parte da entrevista, o tom de 
que na fábrica não havia problemas e em dado instante acrescentou que lá nunca houvera 
greves, ajuntando: “O operário aqui é muito obediente... o operário é bom, porque tendo o 
patrão que tem, só pode ser bom”. 
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“seus homens”. Se isto, de um lado, pode ser uma tendência universal, na 
sociedade patriarcal brasileira, rigidamente estratificada como era (e na qual 
faltava uma classe média ampla), as condições eram especialmente 
propícias para a sua intensificação.  

No caso que está sendo analisado, as obrigações criadas são 
especialmente importantes e decorrem da relevância das funções que são 
desempenhadas pelo mestre. De fato, como sucedia no passado na fazenda, 
o patrão na fábrica, para o contato frequente com as atividades da empresa e 
com os seus subordinados, precisa recorrer a prepostos. Nas cidades 
estudadas, a hierarquia industrial resultante tende, por influência de toda a 
comunidade, a assumir a forma tradicional de organização, ao invés da 
racional-legal.6 

O funcionamento do sistema decorre entre outras coisas do 
cumprimento das obrigações recíprocas e da satisfação das necessidades 
psicológicas dele advindas. As declarações de Marcílio Ferreira, mestre há 
mais de vinte anos na fábrica de Sobrado, são interessantes para ilustrar as 
“regalias” de que, em maior ou menor grau, gozam os homens de confiança 
do patrão.  

Afirma que “se orgulha” da confiança que os diretores da fábrica 
depositam nele. Acham-no “indispensável”. “Há pouco tempo o Sr. 
Oswaldo teve que viajar e me disse: ‘Marcílio, vem ai um viajante 
que vai fazer uma encomenda deste pano; você fala com ele e resolve 
tudo; mande fazer o que ele encomendar. Fica por sua conta...” 

Marcílio Ferreira construiu a sua casa – aliás muito boa – com 
dinheiro que lhe emprestou Sr. Oswaldo, “sem ser preciso documento 
algum”. Conta ainda que Sr. Oswaldo lhe deixa usar quatro alqueires 
de terra da fábrica, onde tem “cinquenta contos de gado e lá 
[mantém] um homem para tomar conta e fazer uma pequena 
plantação”. Doutra feita, quiseram-lhe emprestar capital para fazer 
um negócio, mas não aceitou.  

Acrescenta que, às vezes, por exemplo, tem pensado em deixar a 
fábrica para fazer uma sociedade com o seu irmão, mas “seria uma 
ingratidão” para com Sr. Oswaldo, a gente deve tantas obrigações a 
ele...  

                                                           
6 Ver Weber, Economía y Sociedade, vol. I, pags. 221-252. 
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Às vantagens materiais (entre as quais devemos incluir salários mais 
elevados, gratificações semestrais, empréstimos, favores os mais variados e 
“dádivas”),7 soma-se a satisfação pela confiança que neles tem “o patrão” – 
pessoa de grande importância na comunidade – e pela liberdade e 
responsabilidade no exercício do próprio trabalho (“eu, lá na minha seção”, 
afirma Marcílio, “faço o que quero”; não tem hora para entrar nem para 
sair; “nunca [tirou] férias”, diz ainda, “pois sempre precisam de [seus] 
serviços”, isto porém não o incomoda, porque sabe que “se precisar de uns 
dez ou quinze dias de licença” terá). O empregado faz a sua parte para 
merecer a confiança nele depositada. Sair do emprego “é uma ingratidão”. 
A sua lealdade não se restringe ao trabalho. Marcílio Ferreira assevera que 
o Sr. Oswaldo e “os Machado” (família politicamente dominante no 
município; um de seus membros é diretor da indústria) “têm feito tudo pela 
cidade” e que “enquanto estiverem no poder, tudo vai bem”.  

Cria-se a relação de confiança e lealdade, gradualmente, na medida 
em que, no comportamento cotidiano do patrão e do empregado, este ao 
mesmo tempo em que se torna competente nas suas funções demonstra a 
sua “dedicação” e aquele a premia pelas maneiras tradicionais. A narrativa 
de Geraldo da Cunha, que foi mestre da Brasil Têxtil, onde trabalhou desde 
a sua fundação em 1936 até 1952, é especialmente feliz para ilustrar essa 
justaposição do desenvolvimento da confiança e da competência. No 
período em que se instalava a fábrica, houve dificuldades de se arranjar um 
“bombeiro” e ele  

“com boa vontade [propôs] ao Sr. Carlos Pessoa [o industrial] fazer 
condutores de água para a obra não parar”. “Fiz”, conta, “e a obra 
continuou no mesmo ritmo. Esse é o ponto que acho foi a partida da 
confiança na gente... até hoje está o serviço perfeito. Eu nunca havia 
montado fábrica de tecido. Quando chegaram as máquinas, os 
caixotes foram amontoando e o montador do Rio nunca aparecia. 
Propus ao Sr. Carlos abrir os caixotes e ir lixando as partes 
enferrujadas. Depois propus montar a máquina ... Embaracei no 
princípio, depois foi fácil... E a confiança foi aumentando...” A 

                                                           
7 Em alguns casos, não raros, gozar de posição de confiança do patrão significa oportunidade 
muito favorável para a ascensão socioeconômica de famílias operárias, atingindo este nível 
de vida relativamente elevado na comunidade (ter empregada doméstica, automóvel etc.) e 
conseguindo proporcionar aos filhos educação de nível médio e, em algumas raras vezes, 
superior. 
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relação de confiança achava-se perfeitamente constituída em 1950. 
Nessa data, um dos diretores da empresa, genro do Sr. Carlos, antes 
de adquirir uma fundição, perguntou-lhe “se era fácil e se [ele] 
aceitava olhar umas horas aquilo lá”. “Se eu não tivesse aceito”, 
acrescenta, “a compra não seria fácil para ele. Tinha confiança em 
mim”, Passou a dirigir essa fundição fora do horário de seu trabalho 
na fábrica. Dois anos depois o dono achou que o negócio não 
compensava e lhe vendeu o mesmo, “fiado”. Saiu da Brasil Têxtil 
para só se dedicar à fundição, acabando de pagá-la em 1956. 

Note-se, nesse relato, além de tudo que já se afirmou, o duplo 
significado do termo “confiança”. Trata-se não só de se poder “contar” com 
o subordinado, com tudo que essa expressão implica em termos de 
obrigações indefinidas e de lealdade, como também de confiar na sua 
iniciativa e qualificações.  

Há às vezes um fundamento anterior ao emprego para o 
desenvolvimento da “confiança”. A pessoa já era conhecida da família ou já 
trabalhara para parentes ou amigos, antes de entrar na indústria. Tais 
condições, embora favoreçam sem dúvida o aparecimento da confiança e da 
lealdade, não são suficientes; aquela relação em última análise cria-se pela 
prova no emprego de dedicação e competência, num processo similar ao 
exposto acima.  

Assim também são escolhidos, dentre os operários, os contramestres 
e seus ajudantes. Se no passado eram os próprios donos que, notando a boa 
vontade, a dedicação e as aptidões de um ou outro elemento, o 
experimentavam nessas posições, hoje isso é feito mais comumente pelos 
técnicos e mestres, Assim ocorre mesmo na Brasil Têxtil, onde as funções 
de administração se centralizam nos últimos anos em um departamento 
especializado. Recrutam-se dessa maneira pessoas que, além de 
satisfazerem as exigências técnicas de seu serviço,8 são leais aos seus 
superiores e aos industriais. Na Sobradense, o fato de às vezes serem 
empregados jovens, na base de fatores pessoais, diretamente como 
contramestres, ou de serem colocados nesse serviço pouco tempo após sua 
                                                           
8 As funções dos contramestres são em parte técnicas regulagem de máquinas, troca de rolo 
do tear, consertos das máquinas etc. – e em parte de supervisão do comportamento do 
operário no trabalho, principalmente no que tange à produção (“vigiar”, como dizem, os 
operários, isto é, evitar que conversem com os teares parados, saiam do local de trabalho sem 
licença etc.). 
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admissão, indica um peso maior nessa empresa do fator confiança, relativo 
à capacidade. A entrevista de José Paiva ilustra bem este ponto. Tem 18 
anos de idade e saiu há pouco tempo da firma.  

Eu pedi emprego ao Luiz Souza [mestre da fiação] e ele disse; 
‘Vamos lá e eu converso com o Basileu’ [diretor]. O Basileu me 
perguntou: ‘Sobrinho do Geraldo? Aparece daqui a uns cinco dias’. 
Foi empregado como tecelão. Dentro de duas ou três semanas, 
“passou o Basileu por lá e disse; ‘Você vai ficar como aprendiz de 
contramestre’. Parece que teve consideração comigo por meu tio ser 
muito conhecido” [seu tio trabalha em um Banco que pertence à 
família dos industriais].  

As críticas a esta prática feitas por Pardi, mestre da tecelagem da 
Sobradense há cerca de dois anos e que antes trabalhara dezoito na Brasil 
Têxtil, apóiam aquela interpretação. Conta ele que tem atualmente, sob suas 
ordens, na tecelagem um contramestre geral e vinte e oito contramestres,  

“... mas podia ter a metade” e suspira: “Ah, se eu tivesse os 
contramestres da Brasil Têxtil aqui!” “Contramestre”, explica, “tem 
de fazer de tecelão e não empregar como contramestre. Mesmo antes 
de tecelão eu mandava colocar óleo no tear; passava para tecelão e 
depois, um dia, mandava trocar rolo” [e assim ia treinando num e 
noutro serviço a fim de escolher os que tinham jeito]. “Hoje estou 
procurando formar contramestres aqui na Sobradense.” Está 
colocando uns empregados em serviços de ajudante de contramestre, 
mas não os “classifica” com esta denominação, experimenta-os 
primeiro. “Não vou pôr ajudante [na caderneta profissional?], se não 
sei se dá certo”.  

Note-se que nesse período de “formação” dos contramestres não se 
verifica apenas as aptidões e a capacidade do empregado, mas também se se 
pode “contar com ele”. Não é outra a função das trocas de serviço, 
frequentes vezes mencionadas de forma característica pelos entrevistados 
ao narrarem sua carreira: “Comecei na fiação e fui trocando de lugar; na 
hora que precisavam de mim mudavam”, diz um contramestre, que segundo 
sua esposa “foi sempre ligado à fábrica”. Em suma, a passagem para 
ajudante de contramestre e para contramestre faz-se da mesma forma que a 
passagem para mestre, para o que é uma etapa, e resulta em uma relação 
com os superiores da mesma natureza, diferindo uma da outra somente em 
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grau, quanto à confiança e à competência exigidas do subordinado e quanto 
às “recompensas” por ele obtidas.  

Neste passo, interessa salientar também que o recrutamento de 
contramestres e ajudantes pelos mestres fortalece muitas vezes a autoridade 
destes últimos. É o que decorre do que conta Marcílio Ferreira, mestre da 
Sobradense, cuja entrevista já citamos atrás. Estava precisando de um 
contramestre e viu um menino na fiação e “levou-o” para a sua seção.  

Como o menino não tinha pais, passou “a dirigi-lo, ensinando a ele 
não só o trabalho na fábrica, como também como se comportar fora 
dela, como gastar o seu dinheiro etc.”. “Hoje ele está bem. Mora 
numa casinha da fábrica, muito bem mobiliada, tem um bar na 
estrada, com outro sócio... ele é o meu ‘escuta’ da seção, quando 
falam mal de mim vem me informar tudo e eu dou um jeito na coisa”. 
Marcílio, quando sair da fábrica, pretende deixar esse contramestre 
no seu lugar, como mestre.  

A possibilidade de estabelecimento dessas relações pelo mestre 
decorre por sua vez da natureza da que tem com o industrial. Gozando de 
confiança deste e de liberdade de ação, o mestre, por seu turno, conceder 
“regalias” a outros. Marcílio, por exemplo, conta que na sua seção há uns 
operários que não gostam dele e “falam mal por trás”. Conseguiu, então, do 
Sr. Oswaldo, um empréstimo de quinze mil cruzeiros para um deles, “para 
ver se fica [seu] amigo”.  

É consequência do caráter pessoal da hierarquia que as pessoas num 
mesmo nível (no de mestre ou contramestre, por exemplo) não têm 
realmente nem autoridade nem responsabilidades equivalentes. A posição 
deles, a amplitude de suas atribuições, as “regalias” de que gozam e, em 
última análise, o poder que têm na empresa dependem dos laços pessoais 
que os unem aos seus superiores e, portanto, da “confiança” que esses 
depositam neles. Donde também resulta que os limites entre as “áreas de 
competência”, entre um mestre e outro por exemplo, são imprecisos e 
dependentes de fatores pessoais. O seguinte trecho de entrevista com uma 
operária coloca com clareza todos estes pontos.  

“Quem manda na seção de carretéis é o Marcílio. Mas às vezes o 
Marcílio vai fazer uma coisa e o Luiz Souza [mestre da fiação] 
manda fazer outra... o Marcílio faz. Quer dizer: todos andam com 
mandado dele”. E continua a informante com mais exemplos: “O 
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Marcílio dava uma ordem e o Luiz, às vezes, implica com a pessoa e 
mandava fazer outra coisa e o Marcílio não falava nada. Às vezes até 
a operária ficava suspensa por causa dele.”  

Outro aspecto do sistema hierárquico existente é a “descentralização 
administrativa” nas atividades que dizem respeito ao pessoal. A escolha de 
novos operários, a determinação de serviço, a aprendizagem, a imposição 
de disciplina (justificação de faltas e atrasos ao trabalho, saídas durante o 
serviço, e a aplicação de penalidades tais como suspensões), a dispensa 
etc.,9 são atribuições que estão a cargo dos mestres.  

Nisto também é válido o que ficou dito no parágrafo anterior: os 
mestres não têm igual autoridade nessas questões. Acresce ainda que a 
autoridade de cada um não é claramente definida, e sim resulta do que, 
costumeiramente, os industriais têm deixado a seu cargo devido à confiança 
que nele têm.  

É esta a diferença capital entre uma descentralização administrativa 
racionalmente estabelecida e o tipo tradicional encontrado em quase todas 
as indústrias dessas duas comunidades. Em ambos os casos, há delegação 
de autoridade. Numa estrutura racional, porém, esta delegação acha-se (a) 
delimitada por normas administrativas gerais: normas que estabelecem 
critérios definidos de boa administração e procedimentos a serem seguidos 
para a sua consecução; e (b) sujeita a controles prévia e claramente 
determinados. Na descentralização de estruturas tradicionais, porém, a 
garantia de que a administração dos prepostos do chefe será segundo os 
interesses deste baseia-se antes de tudo na relação de lealdade existente. 
Enquanto o chefe tiver confiança no seu preposto, este terá liberdade 
(subordinada aos limites costumeiros) nas suas decisões.  

                                                           
9 Três observações precisam ser feitas: (1) para a Brasil Têxtil de Mundo Novo, essa 
caracterização da administração somente é inteiramente válida para o período anterior à 
criação do departamento de pessoal em 1955 (para as modificações decorrentes desse fato e 
a substituição que a partir daí se deu no quadro de mestres, ver Quadro XV.e pags. 116-118); 
(2) a admissão e a dispensa, dependendo de medidas legais (anotações na caderneta 
profissional, assinatura de contrato de trabalho etc.), são processadas no escritório da fábrica. 
É o mestre em geral quem indica se o candidato deve ser empregado e se o operário deve ser 
despedido; às vezes é ele também quem escolhe a pessoa a ser empregada, mandando-a para 
o escritório para preencher as formalidades necessárias; (3) essas e as outras funções de 
pessoal indicadas no texto, nas companhias menores de Mundo Novo, onde há apenas o 
mestre geral, são exercidas pelos encarregados de seção e pelos contramestres. 
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Da natureza da estrutura de autoridade provém por sua vez o caráter 
da administração das empresas. Toda essa administração é permeada por 
considerações pessoais e por normas e valores da organização 
patrimonialista das comunidades. No esforço de racionalizar a ação 
econômica, são “formuladas” vagas normas administrativas, que se 
entendem adequadas à diminuição de custo de mão-de-obra e ao aumento 
de produtividade.10 Decide-se por exemplo não se empregar mulheres 
casadas, ou admitir-se para certas funções somente menores, ou ainda, 
fazer-se toda a admissão com contrato por tempo determinado etc. Tais 
normas são formuladas como simples expressão de intenção, sem o 
estabelecimento claro e explícito, de critérios e procedimentos a seguir. 
Assim por exemplo, não são especificadas as formas de contrato a adotar, 
os casos em que isso não será feito, as condições em que o empregado 
deverá ser despedido e as em que deverá passar a contrato por tempo 
indeterminado e assim por diante. Chega-se, pelo contrário, apenas a uma 
decisão vaga e imprecisa quanto ao comportamento futuro. E na prática 
administrativa quotidiana abre-se toda a sorte de exceções, com fundamento 
em padrões particularistas.11 Não só se chega a admitir mulher casada, mas 
“por consideração” a parentes dá-se-lhe uma máquina melhor ou, ao invés 
de, como costumeiro para o serviço, pagar-se por produção, paga-se-lhe por 
hora.  

Considerações de ordem pessoal marcam profundamente toda a 
administração. Ser empregado antigo, ser pessoa “considerada”, devido às 
relações suas ou de parentes, com os donos, técnicos ou mestres, ser 

                                                           
10 As recentes tentativas no sentido de uma produção mais econômica acham-se descritas 
abaixo, nas pags. 100-120. 
11 Ver o que diz Marion J. Levy sobre critérios particularistas e padrões funcionalmente 
difusos (“Some Sources of the Vulnerability of the Structures of Relatively 
Nonindustrialized Societies to those of Highly Industrialized Societies”, in The Progress of 
Underdeveloped Areas, organizado por Bert F. Hoselitz, Chicago: 1952), conceitos que 
empresta de Talcott Parsons, adaptando-os. No caso dos critérios particularistas, o 
importante é o que a pessoa é e não do que ela é capaz (critério universalista). No caso dos 
padrões funcionalmente difusos, os direitos e obrigações abrangidos pela relação não são 
precisamente definidos e delimitados. Quando o são, trata-se de padrão funcionalmente 
específico. 
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afilhado12 de um ou outro desses indivíduos, são motivos suficientes para 
tratamento especial.  

Alguns exemplos permitirão sentir melhor a extensão em que a 
pessoalidade nas relações, proveniente em última análise de valores e 
normas patrimonialistas, modifica as relações hierárquicas, dá-lhes um 
matiz peculiar e influi sobre a administração. Vejamos primeiro o incidente 
narrado por Zélia Vieira, tecelã da Sobradense. Em 1958, a administração 
da empresa, para elevar a produtividade, começou gradativamente a 
aumentar o número de teares de três para quatro, alterando ao mesmo tempo 
o preço pago às tecelãs por metro de pano. Havia entre estas bastante 
descontentamento, pois achavam que com os novos preços não conseguiam 
alcançar o salário mínimo. Um dia na saída da fábrica, Zélia encontrou 
Antônio Macedo, o seu contramestre, e em tom jocoso, disse-lhe que “as 
moças” estavam falando em fazer greve; “estão pensando em parar as 
máquinas e quebrar a cabeça do primeiro que aparecer’“ (o primeiro seria 
ele). Outro dia, Osmar Carvalho, funcionário do escritório da empresa, veio 
conversar com Zélia. Esta conta, em forma de diálogo:  

Osmar: “O Sr. Oswaldo [diretor da empresa] está muito sentido com 
você; ouviu que você andou falando umas coisas... Eu disse a ele: É 
engano...”  
Zélia: “Vai ver eu falei... [Para o entrevistador] Aí ele contou a 
minha conversa com o Macedo. Eu disse a ele: Eu falei isto”.  
Osmar: “Toda a vida a gente atende você... (pausa) Quer dizer que 
você tem vontade para isso [fazer greve]?”  
Zélia: “Se for preciso, eu tenho. Não vou dizer que vou fazer, mas se 
“não der para tirar o salário [mínimo], eu tenho...  
Osmar: “Eu no seu lugar, não estando satisfeita, preferia sair... 
Trabalhar num serviço e ver o patrão de cara feia...”  
Zélia: “Se não saio é porque não tenho para onde ir. [Para o 
entrevistador] No outro dia, somaram e viram que eu estava tirando o 

                                                           
12 O Sr. Antero Pessoa, diretor da Pessoa & Irmãos de Mundo Novo, afirma que possui 267 
afilhados (“tenho lista lá em casa”), muitos dos quais são seus operários e pessoas de suas 
famílias. Por seu lado o Sr. Sodré, diretor da Fabril, da mesma cidade, conta que o mestre 
geral da empresa “tem uma força muito grande e o pessoal o respeita. O problema da fábrica 
é o número de vezes que ele é convidado para padrinho. É raro o domingo em que ele não 
tem casamento ou batizado”, e acrescenta em tom brincalhão: “Até vou precisar dar uma 
verba de auxílio”. 
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salário. Me chamaram para eu ver que não tinha o direito de 
reclamar, que eu estava tirando o salário...” 

Este diálogo é significativo para mostrar como mesmo situações em 
que o conflito de interesses é patente são suavizadas pelo tom de 
brincadeira, e adquirem um caráter próprio devido à natureza pessoal das 
relações. Mesmo no conflito há consenso quanto a valores cruciais, que 
transparecem acima no apelo à lealdade resultante de sempre a terem 
“atendido” no passado, nas afirmações de que fazer greve “não fica bem” e 
“que não tinha o direito de reclamar pois estava tirando o salário” etc. Mas 
o que deve ser ressaltado, em particular, nesta altura é que a pessoalidade 
nas relações, nas condições de trabalho dessas comunidades, vincula-se a 
valores tradicionais. Trata-se no caso de operária antiga com quase vinte 
anos na empresa, na qual vários de seus irmãos e irmãs trabalharam muitos 
anos. Nessas circunstâncias, espera-se dela lealdade especial (indicada pelo 
fato de o Sr. Oswaldo mostrar-se “sentido” com ter falado em greve, 
mesmo em brincadeira) e outorgando-lhe maior deferência (chamam-na por 
exemplo ao escritório, para mostrar que não havia razão para queixas).  

Outro caso, referente a uma operária da Pessoa & Irmãos de Mundo 
Novo, reforça estas conclusões e mostra ainda que o comportamento do 
dono da fábrica para com o operário antigo decorre do simples fato de ter 
por longos anos trabalhado “com dedicação” ou pelo menos sem se revelar 
desleal. A operária está há 39 anos na firma, trabalha por produção e sua 
baixa eficiência não lhe permite alcançar o salário mínimo.  

“Nasci e me criei quase dentro dessa fábrica...” diz ela. Acha-se um 
pouco “influente” na companhia e ilustra o fato contando que durante 
seis meses pediu insistentemente aos contramestres emprego para 
seus dois filhos. Como nada obtinha, resolveu falar diretamente com 
o Sr. Pessoa. “Pois foi num instante, logo, logo, meus dois filhos 
estavam lá empregados.” Acrescenta que na fábrica, “eles não se 
importam muito comigo [isto é, não exigem muito dela]” “Eu lá faço 
o que posso.  

Não se trata de caso isolado; outras vezes, por especial “consideração 
à família”, cujos membros são empregados leais e dedicados à companhia, 
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empregam-se pessoas de idade.13 Conta um mestre da Sobradense, que 
nessa fábrica “os patrões concedem seis dias de licença” quando uma 
operária se casa; uma tecelã porém (por sinal “muito má operária, muito 
lerda”) lhe pedira dez dias e ele consentira, pois “não tem pai nem mãe e 
não dava para ela arrumar suas coisas em seis dias”. Nessa e noutras 
fábricas é costume os mestres permitirem a saída durante o serviço para 
casamentos, aniversários e motivos semelhantes.14 Na sua decisão influem 
os valores da comunidade e sobretudo as suas relações com o operário ou 
deste com os diretores e outros mestres. Um operário que está há mais de 
vinte anos na Pessoa & Irmãos diz que, às vezes, falta dois ou três dias, 
“mas para ele são camaradas” e não exigem atestado médico como 
justificação. Na Brasil Têxtil, onde o esforço de sistematização de normas 
de administração de pessoal faz-se sentir com mais vigor desde a criação do 
Departamento de Pessoal, assevera o Dr. Fábio que, para “evitar que 
pessoas do campo venham trabalhar na indústria diretamente”, exige-se de 
todos candidatos que tenham pelo menos, o quarto ano primário. Logo a 
seguir porém acrescenta que “se às vezes [dá] emprego a menina que vem 
da roça é porque ela tem um tio ou parente na fábrica”.  

Os exemplos poderiam ser multiplicados indefinidamente. Citemos 
apenas mais uma entrevista, na qual Dinaura Costa (cujo avô, pai e tio 
ocuparam ou ocupam ainda lugares de mestre e contramestre na 
Sobradense, onde ela mesma trabalha há cerca de seis anos) descreve 
vividamente a autoridade dos mestres e as suas limitações pelos valores e 
relações tradicionais. Segundo conta, quando a operária acha que foi 
suspensa pelo mestre injustamente, dirige-se ao escritório e reclama ao 
Diretor e, às vezes, é o mestre que é repreendido. Acrescenta que muitos 
não reclamam (“são patetas”). A ela e à sua mãe nunca suspenderam.  

Porque eu ia no escritório e falava mesmo! Nunca me botou suspensa 
porque ele sabia com quem se mexe lá dentro”. A seguir passou a 
falar de Luís de Souza, mestre de outra seção, de quem não gosta e 
que, pelo que diz, suspende todos os dias vários operários. “Porque 

                                                           
13 Ver outros exemplos nas pags. 55-56. Declara o contramestre geral da tecelagem (“Pessoa 
& Irmãos”): Com tecelã antiga a gente “faz que não vê” [limpar o tear fora do horário 
permitido]. 
14 O Dr. Fábio, chefe do Pessoal da Brasil Têxtil, ao relatar os seus problemas com um dos 
mestres, menciona em tom crítico que certa vez este dera permissão a uma operária para 
faltar ao serviço, “para matar um porco”. 
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ele manda muita coisa que não está certo. A operária acha que ele 
está errado e responde mesmo”. Exemplifica dizendo que depois de 
um ano “a pessoa tem ‘direito à máquina. E quer fazer a gente de 
peteca e pôr numa máquina pior. Se a gente vai no escritório e conta 
como é [ao diretor) e se prova que é assim mesmo, quem toma 
esculhambação é ele.  

“Recorre-se” ao diretor quando são violadas expectativas tradicionais 
de comportamento e noções costumeiras do que é justo, e é por tais critérios 
que às vezes se suprime ou inverte a penalidade, neste último caso 
repreendendo o mestre. Além disto, tem com toda certeza peso considerável 
‘(quanto ao diretor “ouvir” o operário e decidir ou não a seu favor) a 
relação entre ambos, na qual entra a “confiança” que o último lhe merece, a 
sua “dedicação” e a de seus familiares. Note-se ainda, no trecho da 
entrevista citada, que a suspensão se segue ao fato da operária “responder” 
ao mestre. A constância de tal expressão nas entrevistas15 parece indicar que 
a quebra de padrões tradicionais de “respeito” aos superiores é tão ou mais 
importante que a falta mesmo que foi cometida.  

Pode-se concluir que padrões particularistas e valores tradicionais 
influem em tal medida na administração de pessoal dessas organizações 
industriais e no exercício correlato de autoridade, que a distinção, resultante 
de estudos de empresas burocratizadas, entre “organização formal” e 
“organização informal”,16 torna-se difícil, senão impossível, de ser traçada. 
Não se pode perceber com clareza as normas preestabelecidas impostas pela 
direção da empresa, que seriam reforçadas ou anuladas, parcial ou 
totalmente, por outros padrões, valores e relações espontâneos, nascidos do 
próprio convívio do grupo de trabalho. Pelo contrário, de inicio as normas 
da empresa não recebem uma completa formulação, permanecem vagas, em 
larga extensão tácitas e na esfera do que é costumeiro. Muitos desses 
elementos tradicionais surgiram com os anos dentro do próprio ambiente 

                                                           
15 Diz, por exemplo, um encarregado da Fabril (Mundo Novo) que suspendeu um 
subordinado “porque respondeu: ‘para me pôr lá [no serviço que o chefe lhe determinara], 
pode me pôr na rua’”. 
16 Ver sobre estes conceitos o relato das pesquisas pioneiras de relações humanas, realizadas 
na fábrica Hawthorne da Western Electric, feito por F.J. Roethlisberger e William J. Dickson 
(Management and the Worker. An Account of a Research Program Conducted by the 
Western Electric Company, Hawthorne Works, Chicago, Cambridge: Harvard University 
Press, 1943, especialmente pags. 551-568). 
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fabril, outros, válidos para a comunidade em que se situa, não se chocavam 
com as exigências mínimas da produção econômica, e foram incorporados 
ao sistema de normas da administração dessas empresas. Por 
tradicionalização de elementos, a princípio impostos racionalmente, ou por 
incorporação de tradições e valores da organização patrimonialista, a 
empresa fabril constitui-se ainda hoje, em boa medida, como organização 
tradicional. 
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V 

Caráter Geral das Relações Industriais  

Examinemos agora a natureza geral dos laços que unem o empregado 
à fábrica. Para tanto é particularmente reveladora a consideração dos 
seguintes tópicos: moradias alugadas pelas empresas, assistência médica e 
hospitalar que oferecem, empréstimos e auxílios (e destacadamente as 
“gratificações” concedidas por ocasião da saída do emprego), a expectativa 
de lealdade política e a atenção dedicada a problemas pessoais do operário.  

Quase todas as empresas industriais de Sobrado e de Mundo Novo 
constituíram “vilas operárias” para os seus empregados, onde estes obtêm 
casas melhores e de alugueres mais baixos. Além disso, várias empresas 
dão também certa assistência médica e hospitalar, diretamente ou através de 
facilidades para o seu pagamento. A concessão de empréstimos e 
“auxílios”, em dinheiro ou remédios, a empregados em dificuldades, é 
geral. São também constantemente procurados o industrial e o empregado 
de categoria, pelos seus subordinados, para conselhos e orientação sobre 
assuntos particulares e de sua vida familiar. Desses últimos, por fim, 
espera-se fidelidade política, como coisa justa e natural. Do conjunto desses 
fatos e, antes de tudo, da sua “qualidade” particular (o tom, o modo como 
ocorrem), conclui-se o caráter patrimonialista das relações de trabalho, 
conservado em alto grau nessas empresas industriais.  

O que pretendemos, nesta seção, documentar de início é a 
preocupação das fábricas pelo bem-estar do empregado e sua família. Esta 
preocupação não é fria e calculada; as formas pelas quais se revela não são 
meios de se obter fins preestabelecidos. Essas atividades não são 
explicitamente justificadas como maneiras de se elevar a eficiência do 
operário ou o seu moral, mas pelo contrário, pelo menos de início, eram 
pura expressão espontânea da relação tradicional de patrão e empregado, 
subordinação de um lado e obrigação de cuidar dos dependentes, do outro. 
Esta situação é melhor definida em Sobrado, embora valha também para 
Mundo Novo.  

Quando não havia indústrias nessas duas cidades (no começo do 
século, na última, e antes de 1925, na primeira), o oferecimento de moradia 
aos operários teve o papel de atrair a mão-de-obra de que as primeiras 
indústrias necessitavam. Um dos diretores da fábrica mais antiga de Mundo 
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Novo (fundada em 1905) diz que construíram as primeiras casas depois de 
1914 “para facilitar a vida dos operários” e, inquirido diretamente sobre a 
questão, concorda que havia dificuldade inicialmente em encontrar 
trabalhadores, e isso fez com que “fossem buscá-los em outras cidades e 
construíssem casas para alojá-los”. Talvez, mesmo depois, a provisão de 
moradia tenha sido vantajosa para as indústrias porque tornava a mão-de-
obra mais estável (embora com a crescente importância da legislação 
trabalhista essa vantagem possa parecer hoje discutível) e mais submissa 
(dada a ameaça de perda simultânea de emprego e habitação). Entretanto, 
mencionadas essas possíveis vantagens, tem-se de convir que fornecer casas 
aos seus empregados vinha naturalmente numa sociedade em que a fazenda 
e a colônia eram onipresentes. O estudo de Stanley J. Stein sobre o 
desenvolvimento da indústria têxtil brasileira mostra como nas primeiras 
fábricas, na segunda metade do século XIX, os operários viviam em 
dormitórios, provendo-os muitas vezes também as indústrias com 
alimentação, roupas e utensílios domésticos. Somente no fim do século, 
começam as indústrias têxteis a adotar o “plano inglês” e construir “vilas 
operárias”, alugando as casas, e a alimentação ficando a cargo da família 
individual.1 

O cunho tradicional dessas atividades – proporcionar moradia e 
assistência ao empregado – revela-se no modo como são exercidas. Cada 
um é tratado como uma “pessoa total” (considerando-se todas as suas 
peculiaridades pessoais, condições de sua família, suas relações etc.) e não 
sob um único aspecto (por exemplo, somente como empregado). A 
tendência é para não haver um atendimento impessoal que leve apenas em 
conta critérios previamente estabelecidos. Os operários para “pedirem”, 
para si, casa da fábrica, utilizam-se de pessoas bem situadas na hierarquia 
das empresas ou que possuam prestígio na comunidade, pessoas que são 
muitas vezes seus antigos patrões, compadres ou padrinhos, ou ainda com 
quem, por qualquer outro motivo, tenham relação pessoal estreita. Para 
“dar” uma casa a um ou a outro, o único critério mencionado é o da 
preferência àquelas famílias que tenham maior número de membros 
empregados na fábrica. Mesmo esse, pode-se perceber, não é rigorosamente 
seguido, havendo toda uma ordem de outras considerações que podem 
influir, abrindo exceções. Além disso os modos correntes de obtenção de 

                                                           
1 Stanley J. Stein, op. cit., pags. 57-8. 
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emprego significam, muitas vezes, relações numerosas e particularmente 
estreitas do operário com mestres e diretores. Fornecer casa e assistência, 
portanto, tem sempre por função expressar e reforçar as relações pessoais 
existentes ou mesmo criá-las.  

Já foi examinado acima o papel dos industriais e dos mestres na 
provisão de emprego, a fim de acudir as famílias em situação 
particularmente difícil2. Em casos de crise, moléstia, miséria e morte, todas 
as pessoas da comunidade recorrem aos donos das empresas têxteis para 
obter auxílio. Estes fatos mostram o papel dos industriais, como 
componentes que são da classe dominante, de protetores dos membros da 
comunidade. Vê-se, por conseguinte, que as relações tradicionais de classe 
marcam o modo como a administração das fábricas dá assistência aos 
operários. Um empregado conta, por exemplo, como conseguiu uma casa na 
vila operária. Dirigiu-se ao Sr. Carlos, fundador da Brasil Têxtil, hoje já 
falecido:  

Com ele “podia-se falar em qualquer lugar. Ele era muito positivo. 
Quando podia fazer, dizia logo que sim. Quando não, dizia que não... 
Ele respondeu [ao pedido que fiz], dizendo que não sabia se a casa 
que eu pedi ia desocupar, mas se desocupasse arrumava ela para 
mim. Tinha muita gente querendo casa. Outros também tinham 
pedido. Acho que me deu a casa olhando mais a minha família [que é 
grande]”.  

No tempo de Carlos Pessoa, esta fábrica dava serviço médico, 
inclusive remédios, para todos os membros da família do operário. Hoje, 
para ser possível fornecer melhor e mais ampla assistência médica, ela é 
restrita aos empregados. Entretanto, como o Dr. Fábio, chefe do pessoal, 
deu a entender, abre exceções.  

“Alguém da família fica doente..., eu dou vale para o médico. Depois 
se eu sei que o operário fez ou falou alguma coisa, eu o chamo”. 
Lembra então o favor que fizera. Diz ao operário: “Quando você fala 

                                                           
2 Acrescentemos um exemplo neste ponto. As declarações do Sr. Paulo Rosa, chefe do 
Pessoal da Fabril, acentuam a natureza caritativa da função de dar emprego. “Acho que 
dando trabalho para um elemento da casa já melhora muito a vida. Por isso sempre procuro 
atender os mais necessitados que chegam para pedir emprego.” Esclarece ainda que reservou 
uma hora por dia para atender esses pedidos. Quando não é possível atender, “saem com 
uma palavra de conforto”. Isto para ele é uma questão de “caridade”. Apesar de existir 
aquele horário, “vão à sua casa pedir; vão à do diretor também”. 
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bem de mim (...) ou da companhia, pode ser que um seu amigo venha 
me contar. Quando fala mal, todos vêm contar, por causa da 
ingratidão [que os revolta] (...) Por causa da gratidão deles e da sua 
ingratidão.” Deu a entender que isso dá resultado.  

Este caso é bem ilustrativo. Esta é a fábrica em cuja administração 
tem-se procurado introduzir procedimentos mais racionalizados. O Dr. 
Fábio não se acha envolvido, na mesma extensão que os antigos mestres e 
donos, por uma teia de sentimentos e obrigações tradicionais. Entretanto, ao 
abrir exceções, ao que é hoje “regulamento” da assistência médica, está 
imitando o comportamento tradicional. Esta situação difere da prevalecente 
nestas comunidades em dois pontos principais. Em primeiro lugar, por 
haver uma norma de ação delineada: o regulamento é dar vales só a 
empregados da firma. Mesmo desobedecida, a simples tentativa de formular 
uma regra é significativa. A conduta tradicional não é, por seu turno, 
regulada por normas explícitas, mas sim por valores e normas tàcitamente 
reconhecidos como legítimos. Em segundo lugar, pelo modo de fazer 
exceções. Estas diferem do atendimento por considerações pessoais, que no 
comportamento tradicional decorre como foi dito dos valores e normas 
tradicionais. As exceções são, para o Dr. Fábio, um instrumento de controle 
do operário. Na realidade o comportamento é racional: é a utilização de 
certos meios para a obtenção de dados objetivos. A maneira pela qual, 
porém, se tenta racionalizar a ação é muito significativa. Num ambiente 
tradicional, o departamento do pessoal, para atuar, é forçado a procurar 
“criar”, embora de modo artificial, obrigações pessoais.  

Nas outras empresas o comportamento nesses casos tende a situar-se 
completamente no nível tradicional. É claro então que o auxilio concedido 
(seja assistência médica ou hospitalar, seja empréstimo direto) não é 
delimitado pela formulação de critérios, mas permanece difusamente 
definido, segundo as características particulares da situação de cada 
empregado como pessoa total, por sentimentos e padrões costumeiros. 
Assim, na Fabril, empresa em situação financeira certamente bem pior do 
que a Brasil Têxtil, no caso de um operário “fraco” (tuberculoso), estão 
pagando o sanatório e o aluguel de sua casa (Cr$ 1.500,00 por mês) e, 
quando sua esposa precisou, pagaram as despesas da maternidade. O 
empréstimo, o auxilio do industrial sem expectativa de reembolso, a esmola 
são condutas de um mesmo continuum, graduadas para cada circunstância 
pelas normas tradicionais e pelas possibilidades da empresa.  
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Conta um entrevistado que sua irmã, que trabalha na Sobradense, 
ficou doente, “o Sr. Oswaldo [diretor] deu Cr$ 200,00 em dinheiro e 
uma vez Cr$ 800,00 e outra vez Cr$ 300,00 em remédio. A minha 
irmã – acrescenta – está de Instituto até hoje e o Sr. Oswaldo não 
descontou os remédios.” Quando o marido dessa irmã entrou na 
empresa, então “o Sr. Oswaldo descontou pouco a pouco os aluguéis 
atrasados.” Mais tarde, ficando, o entrevistado tuberculoso, saiu da 
empresa. “O Sr. Oswaldo deu Cr$ 200,00, o Sr. Osmar [chefe do 
escritório] deu Cr$ 50,00 e os colegas também deram. Todos eles 
deram do bolso deles.”  

O sentimento tradicional de proteção em relação aos empregados 
aparece mais uma vez no modo como agem no caso de saída voluntária do 
emprego. Conta o Dr. Fábio, da Brasil Têxtil:  

Quando a operária deseja casar e por isso vai sair, pede um auxílio... 
para comprar “uma máquina de costura, qualquer coisa.” Qualquer 
coisa” é três ou quatro mil cruzeiros. “Se for boa operária a gente dá, 
se for má, não. Recebem a título de gratificação. Se não se dá, saem 
do mesmo jeito... Às vezes não pedem.  

O significado da “gratificação” esclarece-se mais na seguinte 
entrevista:  

A filha de um contramestre da Sobradense trabalhou na firma da 
idade de 14 anos aos 19, quando saiu para se casar. Seu pai dirigiu-se 
ao diretor da empresa e, após informar que sua filha ia sair, disse: “... 
Costumam dar uma gratificação. Perguntei se iam dar a ela. Ele 
respondeu: Pois não, damos.” Esclarece ainda o entrevistado: “Coisa 
que dão de livre vontade. Dão ou não, dependendo do tempo que a 
pessoa trabalhou, seu comportamento, se deu boa produção...” A 
filha continua a narrativa: “Quando fui assinar no escritório, seu 
Basileu [o diretor] estava lá e perguntei [pela gratificação]. Ele deu.” 
[Assinou algum papel?] Seu pai: “Não”. A filha: “Assinei sim, papai, 
uma folha. A operária fulana, com tantos anos de casa, recebeu tanto 
de gratificação (...)” 

Não há dúvida que é tradição nessas comunidades “recompensar” o 
bom empregado com uma gratificação. Muitos casos referentes a 
empregados das duas empresas mais antigas nelas situadas – a Sobradense, 
e a Pessoa & Irmãos de Mundo Novo o atestam. Desta última firma, por 
exemplo, uma entrevistada que aí trabalhou até aproximadamente 1931, 
quando saiu para se casar (fora admitida com 12 anos em 1924), “ganhou 
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uma peça de pano – morim – o pai pediu e eles deram”. Hoje, entretanto, 
este costume tende a se associar, menos ou mais claramente, ao instituto 
legal da indenização por despedida sem justa causa.3 O “papel” que a 
empresa dá para a empregada assinar, podemos supor, esclarece ter ela 
saído por sua própria vontade. Do lado do operário o seu “pedido” pode 
tomar nuanças não encontradas no passado e ter sido precedido, às vezes, 
por comportamento no trabalho aquém do satisfatório para a fábrica, 
motivado pelo desejo não completamente consciente de receber dela 
“alguma coisa”. Devemos nos lembrar igualmente que à fábrica interessa 
não ter mulheres casadas como operárias, fonte que são para a firma de 
despesas decorrentes da legislação.  

Os efeitos dessa situação sobre a produtividade são analisados 
adiante.4 Agora queremos apontar ser ainda clara nesse comportamento a 
influência de valores e padrões tradicionais, tanto da parte do industrial 
como do operário. Este acha certo e justo que, quando trabalhou durante 
bastante tempo para o patrão, e foi “bom empregado”, aquele lhe “dê” 
alguma coisa quando sai, como recompensa pela sua dedicação. Conforme 
esta atitude, quando têm pouco tempo de casa, ou por qualquer outro 
motivo acham que “não merecem”, as operárias ou operários nada pedem 
quando precisam sair do emprego.5  

A relação empregador-operário é muito mais ampla que uma simples 
relação de emprego. Como relação pessoal ela tende a ser total, 
especialmente numa pequena comunidade tradicional. Isto é mais válido 
para Sobrado do que para Mundo Novo. O empregado não é só um 
empregado; é uma pessoa que, muitas vezes, os industriais já conheciam 
desde a infância, bem como a sua família. É também – e nunca deixa de ser 
visto sob este aspecto – um membro da camada inferior, de quem se espera 

                                                           
3 O relato de uma entrevistada ilustra esta assertiva. Conta primeiro que “... os Machado 
conheciam seu sogro” e isso facilitara arranjar emprego para uma filha na fábrica de 
Sobrado. Um deles, “o do banco”, arranjara também colocação para o marido na prefeitura e 
para outra filha sua numa tipografia. Sua filha operária estava há 16 anos na empresa quando 
saiu para casar-se. Foi pedir ao Sr. Oswaldo (o diretor) “uns trocados”. Disse a ele: “O 
senhor não vai me dar um mata-bicho? Trabalhei tanto para o senhor”. O diretor 
respondeu-lhe: “Vou lhe dar oito contos, mas porque eu quero”. 
4 Ver pags. 106-108. 
5 Ver logo atrás a afirmação do Dr. Fábio de que “às vezes não podem”. Isto é confirmado 
por entrevistas com operários. 
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frequentes demonstrações de deferência, respeito e subordinação. Além 
disso, como os industriais em Sobrado pertencem à família politicamente 
dominante, o empregado da fábrica, como o é o colono na fazenda, é um 
eleitor. Esta é uma expectativa tácita. Em dia de eleição, os operários, como 
os trabalhadores agrícolas, são levados para os “currais” onde recebem as 
cédulas para daí serem conduzidos às seções eleitorais.  

Antes de 1954, declara um informante, tinham um “curral” só. Mas 
estava muito “manjado” e nessa vez fizeram quatro ou cinco... 
Usaram casas particulares como “currais”, e os operários foram 
levados à residência de um empregado graduado do escritório.  

A relação do operário com o industrial é total e, portanto, a sua 
separação, nos aspectos econômico, social e político, é artificial. Isto é 
ilustrado pelo fato de que ser “da política contrária” é considerado 
deslealdade e motivo justo para ser despedido.  

Conta um informante que sempre foi “da oposição aos Machado” 
(família dos industriais de Sobrado) e que, por isso, o Dr. Alceu Machado 
nunca daria emprego a filho seu.  

Uma vez um meu sobrinho foi arrumar emprego e o Dr. Alceu disse: 
“Acho que é filho do Vieira...” Disseram a ele que não, que era meu 
sobrinho. “Se é sobrinho está certo, ele disse, porque filho do Vieira 
não trabalha em empresa que Machado domina (...)” 

Depois de cada eleição, os casos de operários que foram despedidos 
por “ter votado contra o patrão” andam de boca em boca.  

Sempre há os que contam, diz um entrevistado. Operário que conta 
para chaleirar o patrão. 

O que provavelmente acontece é que um ou outro é despedido para 
servir de exemplo. Estes casos, porém, ficam conhecidos de todos. Vários 
informantes, por exemplo, mencionaram o caso da “família dos Catorze” 
(catorze pessoas), que ocorreu já há vários anos. São palavras de um 
entrevistado:  

Os donos da fábrica souberam que “eles” tinham votado contra eles. 
Foram bobos de ficarem comentando. A família morava numa casa 
da fábrica. Não só despediram as pessoas da família que trabalhavam 
na fábrica, mas fizeram despejo... Colocaram todos os móveis, tudo 
deles num quarto de depósito. 
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É possível que estas sanções se tenham tomado mais frequentes, na 
medida em que a predominância política dos Machado começou a ser 
desafiada. O importante, porém, é que tais exemplos esclarecem melhor as 
relações sociais que estão sendo analisadas.  

Poder-se-ia pensar que o uso das represálias econômicas (dispensa do 
emprego, perda de moradia) fosse uma expressão de conduta racional. 
Realmente, nesses casos, não é fácil separar-se os elementos racionais dos 
elementos tradicionais. Parece entretanto não haver dúvida que esse 
comportamento é também expressão espontânea daquilo que é considerado 
pelos industriais como quebra da relação tradicional de dependência. 
Sentindo ainda profundamente as suas obrigações em relação ao povo da 
comunidade, os membros da classe dominante reagem de modo severo a 
toda manifestação de rebeldia. Tanto a assistência que dão como os castigos 
dispensados fazem parte do mesmo padrão patrimonialista.6 

A situação em Mundo Novo, sob o aspecto político, não é bem a 
mesma. Nesta comunidade, os donos da maioria das indústrias (a família 
Pessoa) tomaram-se também chefes políticos somente de uns vinte anos 
para cá. A oposição é constituída pelo chefe político tradicional. Desde o 
início da predominância política dos Pessoa, ela foi bastante amparada por 
elementos não tradicionais. A influência do dinheiro, por exemplo, é maior 
do que quando o sistema político tradicional ainda é forte. Por outro lado, 
os Pessoa são animados por uma ideologia de progresso bem marcada. 
Confrontando-os com a família Machado de Sobrado, vê-se claramente que 
entre eles a valorização não é tanto do passado, mas de inovações. Parece 
que a política deles tem por finalidade dar uma cobertura aos 
empreendimentos realizados na comunidade.7 Tudo isto faz com que, 
embora haja muitas similaridades de comportamento no campo político, 

                                                           
6 A participação ativa na organização sindical é outro comportamento considerado pelos 
industriais como ingratidão e deslealdade. Ver pags. 140-148. 
7 A instalação em 1936 da Brasil Têxtil foi sem dúvida facilitada por terem os Pessoa, pouco 
antes, ganho o controle do governo local (ver Apêndice II). Nos comentários do semanário 
local os dois fatos acham-se relacionados. Mundo Novo, na sua edição de 6 de dezembro de 
1936, noticia: “Os operários da cidade em regozijo pela chegada dos primeiros teares [para a 
nova fábrica] fizeram subir aos ares alguns foguetes, tendo aclamado entusiàsticamente os 
próceres da atual situação. [...] O deputado João Pessoa, à frente dos destinos de Mundo 
Novo, vai demonstrando com fatos concretos que agora a fase é de trabalho e de ordem, de 
vida, de vibração e de empreendimentos”. 
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entre Sobrado e Mundo Novo – por exemplo a utilização do emprego fabril 
como arma política – na última cidade esse comportamento é menos 
tradicional, do que frio e calculado.  

Apesar destas diferenças de origem e orientação da classe dominante 
em ambas as cidades (na qual estão os industriais),8 as relações dos 
operários com as fábricas, numa e noutra cidade, apresentam mais 
semelhanças do que divergências. Além do que já foi apontado no tocante à 
assistência ao operário, pode-se mencionar o fato de tanto numa como 
noutra comunidade o operário trazer para a fábrica problemas pessoais, de 
família etc., para aconselhar-se ou pedir auxílio aos industriais ou aos que 
ocupam posições altas na organização das empresas. Em Mundo Novo, na 
Fabril, onde, como a mais moderna, há também um chefe de pessoal, o Sr. 
Paulo Rosa, este conta que “muitos operários o detêm na rua e outros o 
esperam à saída do serviço, para pedir-lhe conselhos”; e exemplifica:  

Como o operário não é muito instruído, ele tem dificuldades... 
Quando quer comprar uma coisa e pedir conselho, fala comigo ou 
com o Sr. Sodré [o diretor]. Se quer comprar um terreno ou construir 
uma casa, a gente ajuda... 

O Sr. Sodré, por seu lado, afirma:  

O operário até hoje tem liberdade de bater na minha porta e 
conversar seus problemas comigo, até problemas íntimos de casa. 
Quando, por exemplo, uma esposa se queixa do marido, mando 
chamar os dois e procuro ajeitar as coisas. Se ele é gastador, dou 
diretamente o salário a ela... 

Na Brasil Têxtil a mais moderna, onde a criação do departamento do 
pessoal representou, como já foi dito várias vezes, um afrouxamento da 
estrutura tradicional, os operários, às vezes, trazem agora problemas 
particulares ao chefe desse departamento. O Dr. Fábio diz que este deveria 
ser chamado “departamento de relações” e narra casos em que problemas 
conjugais de empregados são trazidos para que dê conselhos e tome 
medidas. Em Sobrado tais casos são provavelmente mais frequentes. Os 
referentes às fábricas de Mundo Novo foram citados para mostrar como 
numa sociedade tradicional os donos das indústrias, embora tenham 
orientação progressista no que diz respeito a novos empreendimentos, 

                                                           
8 Ver também pags. 52-54. 
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devido entre outros fatores à sua origem social, nas relações com os seus 
empregados caem no papel do patrão tradicional. Os membros da família 
Pessoa poderiam ser proveitosamente estudados para se analisar, em 
profundidade, como no seu comportamento se combinam a assimilação de 
padrões tradicionais, em certos setores, com a existência de espírito 
inovador, noutros, e quais os fatores responsáveis por este fenômeno.  

A investigação a que procedemos neste capítulo evidenciou serem as 
relações de trabalho, na indústria, ainda em larga medida quase a 
reprodução nesse setor das relações tradicionais de autoridade e 
subordinação existentes na comunidade. Como essas, aquelas são relações 
totais entre membros da classe alta tradicional e os das camadas mais 
pobres da população, pelas quais se manifestam proteção de um lado, 
obediência e respeito costumeiros do outro. Tornou-se também claro que a 
constituição de um quadro de mestres e contramestres ligados aos patrões 
por laços tradicionais, que é parte integrante do tradicionalismo na 
indústria, é igualmente fator básico para a preservação dos demais traços 
tradicionais. Viu-se também a importância, para a manutenção do 
tradicionalismo, das condições de acentuado desequilíbrio entre a oferta e a 
procura de mão-de-obra. Reportando-nos ao material apresentado no 
capítulo anterior, devemos colocar igualmente, como fator de sustentação 
da organização tradicional na indústria, o contínuo influxo para as fábricas 
de pessoas vindas do meio rural, onde o sistema patrimonialista de 
dominação é ainda forte, e os estreitos laços que o operariado na cidade 
mantém com o campo.9 

 

                                                           
9 Pelo menos no caso de Sobrado deve-se ainda ajuntar como fator tendente à conservação 
do tradicionalismo o papel dos industriais como grandes proprietários de terra. 




