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RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo analisar os movimentos migra-
tórios ocorridos em um polo industrial têxtil brasileiro a partir da Segunda Guerra 
Mundial, apontando seus principais reflexos nas experiências dos trabalhadores da 
região. Tendo o município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro, quatro fábricas de 
tecidos em pleno funcionamento, que dispunham de uma articulada política social 
extrafabril, seguidos grupos de migrantes partiam para a cidade em busca de um 
emprego como tecelão e uma casa na vila operária. Entretanto, muitos conseguiam 
trabalho, mas não a casa, tendo que residir em áreas mais distantes da empresa; ao 
passo que outros nem eram contratados pela fábrica, indo também residir em áreas 
afastadas, mas dedicando-se à lavoura para a subsistência de sua família. Pesqui-
sando esses processos históricos e dialogando com o campo da antropologia do 
trabalho, partimos dos estudos sobre roçados operários para refletir a construção de 
identidades ligadas ao "trabalho na roça", seja ele autônomo, destinado à própria 
fabrica têxtil ou estimulado por ela como complementação de renda e tempo “ocio-
so”. Dessa forma, pretendemos contribuir para o debate sobre o tema, destacando 
que o termo "roçado operário" pode abarcar diversas e interessantes especificida-
des. A coexistência de atividades econômicas distintas, como o trabalho na roça, em 
paralelo à inserção no espaço altamente hierarquizado da fábrica, parece ter influ-
enciado decisivamente nas formas identitárias desses operários, em seus posicio-
namentos políticos e em suas relações com o patronato. 
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INTRODUÇÃO  

 
“(...) Trabalhava na roça, plantando milho, feijão, batata... (...) Lá tava 
brabo! A gente plantava o dia inteiro pra ganhar dois mil réis, pra co-
mer, beber e vestir... Trabalhava com meu pai. Saí de casa com de-
zoito anos e tô aqui até hoje, desde 1942 (...). Eu cheguei aqui dia 28 
de julho. Dia 29 eu entrei na fábrica. Trabalhei 33 anos ali (...)”. 1 

 

                                                
1 Entrevista concedida por Licério Ramos a Taiane Linhares, durante a produção do documentário Tear (2013).  
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 A fala e a trajetória do operário Licério Ramos evidenciam temas recorrentes 

nas memórias dos trabalhadores têxteis do município de Magé: origem rural, migra-

ção e trabalho fabril.    

 Ele vivia em Nova Friburgo, cidade também localizada no Estado do Rio de 

Janeiro, e “trabalhava na roça”. Em 1942, rumou para Magé e tornou-se operário da 

Fábrica Santo Aleixo. Outros migrantes seguiram caminhos semelhantes ao do Sr. 

Licério, oriundos de diversas partes do país em busca de empregos nas indústrias 

têxteis da região, fluxo que se intensificou a partir da Segunda Guerra Mundial 

(1939-45). 

 Na realidade, estes temas também permeiam grande parte das pesquisas 

acadêmicas sobre classe trabalhadora no Brasil. Essas pesquisas, no campo das 

Ciências Sociais, tiveram um relevante impulso após uma série de estudos socioló-

gicos nas décadas de 1950 e 60, inspirados pela noção de modernização. No entan-

to, consolidou-se no imaginário acadêmico uma divisão estrutural que caracterizou o 

rural como sinônimo de atraso e o urbano como sinônimo de progresso. 2 

Este legado acadêmico tem repercutido, inclusive, nas abordagens pejorati-

vas em relação aos trabalhadores nordestinos que migram para as regiões mais in-

dustrializadas do país, chegando, em alguns estudos, a ser considerados como pos-

sível causa à falta de consciência de classe atribuída ao “velho sindicalismo”, embo-

ra alguns trabalhos recentes estejam buscando desmistificar esses estereótipos. 3 

A própria trajetória do Sr. Licério reforça esse tipo de questionamento, pois o 

“roceiro” que foi trabalhar na fábrica também atuou ativamente nas lutas sindicais, 

liderando greves e ocupando cargos na direção do sindicato local, que sofreu inter-

venção do Ministério do Trabalho em 1964, sob a acusação de “subversão comunis-

ta”. “Eu não era grevista, mas reivindicador dos meus direitos!”, afirmou enfatica-

mente o ex operário e dirigente sindical. 4 

                                                
2 Estudos como o de Juarez Brandão Lopes indicaram esta visão. Cf. LOPES, Juarez Rubens Brandão. Socie-
dade industrial no Brasil. São Paulo: Difel, 1964; e ___________. Crise no Brasil arcaico. São Paulo: Difel, 1967. 
No entanto, a despeito de eventuais críticas, destacamos a relevante contribuição das referidas obras para a 
sociologia, sobretudo por seu pioneirismo ao investir em “estudos de caso”, tendo esta noção modernizadora 
sido reforçada mais por estudos inspirados em Brandão Lopes, que propriamente nos trabalhos do autor. Cf. 
LOPES, José Sérgio Leite. Sobre os trabalhadores da grande indústria na pequena cidade: crítica e resgate da 
‘Crise do Brasil Arcaico’. In: _____________ [org.] Cultura & identidade operária: aspectos da cultura da classe 
trabalhadora. Rio de Janeiro: Marco Zero; UFRJ, 1987. pp.147-170. 
3 Cf. FONTES, Paulo. Um Nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-66). 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.   
4 Entrevista concedida por Licério Ramos, op.cit. 
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Pesquisando esses processos históricos (compartilhado por diversos tece-

lões) e dialogando com o campo da antropologia do trabalho, partimos dos estudos 

sobre roçados operários para refletir a construção de identidades ligadas ao "traba-

lho na roça", seja ele autônomo, destinado à própria fabrica têxtil ou estimulado por 

ela como complementação de renda e tempo “ocioso”. Dessa forma, pretendemos 

contribuir para o debate sobre o tema, analisando os movimentos migratórios ocorri-

dos, a partir da Segunda Guerra Mundial, no polo industrial têxtil de Magé (que reu-

nia quatro fábricas), e apontando seus principais reflexos nas experiências dos tra-

balhadores da região. A coexistência de atividades econômicas distintas, como o 

trabalho na roça, em paralelo à inserção no espaço altamente hierarquizado da fá-

brica, parece ter influenciado decisivamente nas formas identitárias desses operá-

rios, em seus posicionamentos políticos e em suas relações com o patronato.  

 

INDUSTRIALIZAÇÃO TÊXTIL EM MAGÉ  

 

 As primeiras fábricas têxteis foram instaladas no município ainda no século 

XIX, atraídas principalmente pelo potencial hidráulico da região, cortada por diversos 

rios oriundos da Serra dos Órgãos. As fábricas Santo Aleixo (fundada em 1848), Pau 

Grande (1878), Andorinhas (1890) e Mageense (1891) transformariam, mais tarde, a 

cidade de Magé em um destacado polo industrial brasileiro no ramo de fiação e tece-

lagem de algodão.  

 Após a Primeira Guerra Mundial (1914-18), a Companhia América Fabril, pro-

prietária da Fábrica Pau Grande e de outras unidades no Rio de Janeiro, consolidou-

se como a mais importante empresa têxtil do país, “com capital e valor de produção 

muito superiores aos de qualquer outra empresa nacional”. 5 

 A vertiginosa expansão da empresa garantiu, inclusive, sua sobrevivência 

frente aos reflexos da chamada Crise de 1929, distinguindo-se das demais fábricas 

de Magé, que chegaram a encerrar suas atividades temporariamente 6. Durante as 

décadas de 1930 e 40, essas fábricas seriam adquiridas por emergentes conglome-

rados industriais têxteis: a Mageense foi adquirida em 1933-34 pela Companhia 

                                                
5 WEID, Elisabeth von der; BASTOS, Ana Marta Rodrigues. O Fio da Meada: Estratégia e Expansão de uma 
indústria têxtil: Companhia América Fabril 1878/1930. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1986. 
p.22. 
6 Jornais chegaram a noticiar que operários têxteis de Magé seriam utilizados na agricultura: “(...) Fato interes-
sante a observar é a absorção, pelas atividades agrícolas, dos operários que a paralisação das fábricas de teci-
dos existentes no município de Magé deixará sem trabalho”. Cf. Diário de Notícias. 13/12/1930. p.13.  
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Santo Amaro; a Andorinhas, adquirida em 1935 pelo grupo Mattheis, compondo a 

Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S/A, com unidades no Rio de Ja-

neiro e no município fluminense de Valença; e, por fim, a Santo Aleixo foi incorpora-

da, no ano de 1941, à Companhia de Fiação e Tecelagem Bezzera de Mello, que 

também mantinha unidades nos estados de Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais. 7 

 Todas essas empresas, em maior ou menor grau, desenvolveram formas de 

investimento na vida social extrafabril, com destaque para a construção de moradias 

destinadas aos seus operários. 8 

 Em Magé, a Companhia América Fabril foi pioneira no projeto “fábrica com 

vila operária”, posto em prática a partir da última década do século XIX, enquanto 

que os investimentos das fábricas Andorinhas e Santo Aleixo ainda eram escassos 

nesse sentido, só ocorrendo de forma mais efetiva após a década de 1930. 9  

 Constata-se, portanto que as fábricas Pau Grande, Andorinhas e Santo Aleixo, em 

dado momento, construíram vilas para seus empregados. A exceção seria a Fábrica 

Mageense (antiga Companhia Mageense), no centro da cidade, que chegou constru-

ir casas para trabalhadores, porém sem as características de um bairro operário.  

Essa combinação de fábrica com vila operária é  recorrente na bibliografia so-

bre industrialização e memória da classe trabalhadora, em diferentes campos de 

análise das ciências sociais. Algumas dessas pesquisas citam as vilas operárias 

construídas pelas fábricas de tecidos em Magé.  

 
 
Os estabelecimentos têxteis com moradias para trabalhadores foram 
uma característica do desenvolvimento industrial no interior do Esta-
do do Rio de Janeiro. Exemplos são a ‘Fábrica Esther’ e a ‘Fábrica 
Andorinhas’, em Santo Aleixo, e o ‘Cotonifício Levy Gasparian’, esta-
belecido em Três Rios. A ‘Fábrica de Tecidos e Fiação Pau Grande’, 
fundada em Magé em 1878, gerou um importante núcleo fabril – Pau 
Grande, que nos anos de 1950 e 1960 tornou-se famosa como o lo-

                                                
7 A trajetória inicial da Companhia Bezerra de Mello foi pesquisada pela coautora deste artigo. Cf. MELLO, Juça-
ra. Fios da Rede: industrial e trabalhadores na criação e expansão de um grupo empresarial (1920-1949). Rio de 
Janeiro: tese de Doutorado em História, PUC-RIO, 2012.  
8 A principal referência sobre este tema é a obra de José Sérgio Leite Lopes, que definiu o padrão “fábrica com 
vila operária” como o resultado de uma configuração específica da relação entre a força de trabalho industrial e o 
patronato, que se constitui em “uma situação onde a própria fábrica é proprietária das casas em que moram seus 
operários e é promotora da vida social extrafabril da localidade”. Cf. LOPES, José Sérgio Leite. A Tecelagem dos 
Conflitos de Classe na Cidade das Chaminés. Brasília, DF: Editora UNB; Marco Zero, 1988. p.17. 
9 Há referências de que a Fábrica Santo Aleixo, já em meados do século XIX, provia alojamentos para os seus 
empregados, tendo as mulheres um compartimento em separado. Esta iniciativa se justificava devido à distância 
que “naturalmente forçava a moradia no próprio local da produção”, pois mais da metade dos trabalhadores da 
fábrica era composta por colonos alemães oriundos de Petrópolis. Cf. OLIVEIRA, Geraldo de Beauclair Mendes 
de. Raízes da indústria no Brasil: a pré-indústria fluminense, 1808-1860. Rio de Janeiro: Studio F&S Editora, 
1992. pp.146-147. No entanto, não consideramos este tipo de alojamento como inserido no padrão fábrica com 
vila operária, conforme apontado por José Sérgio Leite Lopes.  



 5	

cal onde Mané Garrincha nasceu e começou sua carreira. A ‘Com-
panhia América Fabril’ foi proprietária da várias fábricas no Estado do 
Rio de Janeiro, todas fornecendo casas para seus operários. Além 
de Pau Grande, contava com outras fábricas com moradias. 10 

 

  Vale ressaltar que, desde a década de 1940, o próprio governo brasileiro co-

meçou a intensificar investimentos na construção de vilas operárias circunvizinhas 

às fábricas das empresas estatais. Tornada um ícone neste sentido, está a constru-

ção da Usina Presidente Vargas, pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na 

localidade de Santo Antônio da Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. 11  

 É assim que os bairros industriais de Magé aparecem como um “caso parti-

cular do possível, no universo do padrão fábrica com vila operária” 12.  Tais “particu-

laridades possíveis” são reveladas em estudos caso a caso das diversas vilas operá-

rias do município, em que foram verificadas ainda as conexões próprias a (ou pre-

sentes em) padrões de organizações socioculturais. 13  

A localidade de Pau Grande constitui-se o que podemos citar como um bom 

exemplo  das recorrências e das peculiaridades que tendiam a caracterizar o modelo 

fábrica com vila operária. Afastado do restante do distrito, protegido por guardas da 

empresa, pórtico e cercas em todo o derredor, o bairro de Pau Grande chegou a ser 

considerado uma “cidade quase que independente do município”. 14  

 Os militantes comunistas comparavam o bairro operário aos espaços prisio-

nais típicos de regimes autoritários, afirmando que Pau Grande seria uma espécie de 

“Campo de Concentração” 15. O jornal Imprensa Popular identificava o bairro como 

um “feudo encravado na raiz da serra de Magé”, explorando trabalhadores na fábrica 
                                                
10 GUNN, Philip; CORREIA, Telma de Barros. A industrialização brasileira e a dimensão geográfica dos estabe-
lecimentos industriais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. v.7. n.1. maio/2005. p.29. A Fábrica 
Esther, da citação, é a Fábrica Santo Aleixo,  rebatizada com este nome pela Companhia Bezerra de Mello. 
11 Convém registrar que alguns autores apontam distinções conceituais entre “fábrica com vila operária” e “com-
pany town”, carecendo ainda, a nosso ver, de maior debate. A CSN, por exemplo, já foi analisada sob as duas 
perspectivas. Cf. CORREIA, Telma de Barros. De vila operária a cidade-companhia: as aglomerações criadas 
por empresas no vocabulário especializado e vernacular. São Paulo: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais, mai/2001. n.4. pp.83-98; e PAZ, Adalberto Júnior Ferreira. Capital, trabalho e moradia em complexos 
habitacionais de empresa: Serra do Navio e o Amapá na década de 1950. In: AMARAL, Alexandre [et.al]. Do 
lado de cá, fragmentos de História do Amapá. Belém: Açaí, 2011. pp.461-468. 
12 LOPES. A Tecelagem dos Conflitos..., op.cit. p.20. 
13 Neste artigo, não será possível apresentar um estudo mais minucioso sobre as estruturas de cada fábrica têxtil 
da cidade, porém, baseado em diversas pesquisas publicadas sobre estes empreendimentos, buscaremos pon-
tuar aspectos que julgamos esclarecedores às questões que nos propomos. 
14 SANTOS, Renato Peixoto dos. Magé: Terra do Dedo de Deus. Rio de Janeiro: IBGE, 1957. p.170. De fato, o 
bairro destoava do restante do distrito de Inhomirim, que possuía extensas terras oriundas das antigas fazendas 
do período imperial, todas já decadentes. A malha ferroviária da Estrada de Ferro Leopoldina também cortava o 
distrito, o que contribuiu decisivamente para a ocupação dessa região durante a “febre de loteamentos”, intensifi-
cada a partir da década de 1950. Atualmente, o bairro de Piabetá (localizado nas proximidades da antiga estação 
de trem “Entroncamento”) é considerado o segundo maior núcleo urbano de Magé e o principal centro comercial 
no município.   
15 Câmara Municipal de Magé (CMM). Livro de Atas n.21 (10/11/1959 a 29/11/1960). fls.1v-2. 
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e na lavoura 16. Além disso, o mesmo periódico, ao fazer a cobertura de uma eleição 

no sindicato dos têxteis local, informava que os trabalhadores votariam separada-

mente, de acordo com as seções existentes na fábrica, dentre as quais estava men-

cionada a seção da “Lavoura”. 17 

 A própria Companhia América Fabril, em anúncio publicado na imprensa cari-

oca, valorizava a estrutura em torno de suas fábricas de tecidos. A peça publicitária 

era acompanhada por uma fotografia da vila operária em Pau Grande e enfatizava 

que, embora as fábricas formassem um “município”, elas “não tinham prefeitura”, 

numa clara referência a autossuficiência da empresa: “Somos uma cidade. Escola, 

igreja, ruas pavimentadas, casas, jardins, hospital, farmácia, dentista e campo de 

futebol. Até lavoura e pecuária”. 18    Tal descrição, embora possa remeter à ideia de 

uma “comunidade fechada” por parecer denotar aspectos semelhantes aos de uma 

“instituição total”, reflete mais uma tentativa deliberada de valorização das ações as-

sistencialistas da empresa e menos seu efetivo controle da vida de seus operários. 

Estudos específicos, que enfatizam o âmbito da vida cotidiana desses trabalhadores 

têxteis revelam sistemáticas ações de resistência à dominação dentro e fora do es-

paço fabril.  

 
Até mesmo dentro da fábrica, uma certa indisciplina e uma "cultura 
de oficina" podem desenvolver-se, parecendo quase indispensáveis 
para a boa gestão da produção. Além disso, graças à exploração au-
tônoma de recursos oferecidos pela empresa - como a concessão de 
roçados operários ou de terrenos para cultivo, o uso das matas ao 
redor para fins materiais (lenha) ou para lazer (caça, especialmente 
de pássaros) -, esses operários, geralmente de origem camponesa, 
beneficiavam-se de condições de vida mais favoráveis do que pode-
ríamos presumir, tendo em vista apenas os seus empregos industri-
ais. Outras estruturas ainda estavam à sua disposição, como assis-
tência médica, associações religiosas, grupos folclóricos, casa (...) e 
o clube de futebol. 19 
     

  Sobre a estrutura posta à disposição dos operários de Magé,  ao passo que a 

Fábrica Pau Grande permaneceu sendo administrada, desde o século XIX até a dé-

cada de 1970, pela Companhia América Fabril, as demais fábricas de tecidos do 

município passaram pela mão de diversos proprietários. Porém, no período que 

compreende esta análise, especificamente a partir da Segunda Guerra Mundial 

                                                
16 Imprensa Popular. 04/03/1953. p.6. 
17 Imprensa Popular. 21/07/1954. p.2. Em outro jornal, a “seção da Lavoura” foi chamada de “escritório da Lavou-
ra”. Cf. O Globo. 13/01/1958. p.3. 
18 O Globo. 06/11/1964. p.3. 
19 LOPES; MARESCA. op.cit. p.121. 
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(1939-45), cada uma das fábricas têxteis  manteve-se  sob a administração de um 

mesmo empresário.   

A fábrica localizada no distrito sede do município pertencente à Companhia 

Santo Amaro, encontrava-se inteiramente inserida ao centro urbano. Muito embora 

hajam sidos identificados investimentos desta empresa no ambiente extrafabril, sua 

atuação nos parece pouco significativa sobre este aspecto, em relação às demais 

fábricas analisadas. Em 1952, após ter enfrentado uma grave crise, foi levada ao 

encerramento da produção  e a posterior  venda de sua massa falida, no ano de 

1956. 20  

Ao reiniciar suas atividades, já como Fábrica Itatiaia de Tecidos S/A, a em-

presa buscou promover “imediata e completa recuperação das casas de moradia 

dos operários” e colaborar “materialmente na urbanização das terras onde se encon-

tra[va] localizada”. 21            

Outras fábricas têxteis do município conseguiram incorporar boa parte dos 

operários que perderam sua ocupação em função da crise de 1952. “(...) As duas 

fábricas de Santo Aleixo mantiveram mais de 50% dos funcionários daquela fábrica”, 

recordou um antigo operário. 22 

  As fábricas localizadas no distrito de Santo Aleixo, a partir das novas admi-

nistrações, entre as décadas de 1930 e 40, imprimiram ao local uma nova e gradati-

va dinâmica social, que resultou na emergência de uma cultura fabril específica, de-

senvolvida a partir da centralidade do trabalho industrial têxtil e dos seus reflexos 

para além dos muros da fábrica, nas experiências cotidianas desses trabalhadores. 

Nesse contexto, os a chegada dos dois empresários que estiveram à frente desses 

estabelecimentos industriais – Hermann Mattheis e Othon Lynch Bezerra de Mello – 

respectivamente, marcou profundamente a memória de toda uma geração de operá-

rios sendo recorrentemente lembrados como benfeitores de “uma nova fábrica e 

também um novo Santo Aleixo”. 23  

Inspirados nos modelos de cidades operárias americanas e europeias, os no-

vos proprietários desenvolveram projetos voltados não apenas para suas empresas 

como também para a localidade circunvizinha: expandiram e aperfeiçoaram a gera-

                                                
20 A crise desta fábrica foi pesquisada pelo coautor deste artigo. Cf. RIBEIRO, Felipe. Operários à tribuna: verea-
dores comunistas e trabalhadores têxteis de Magé (1951-1964). São Gonçalo: dissertação de mestrado em His-
tória Social, FFP/UERJ, 2009. pp.178-181. 
21 SANTOS, op.cit., p.172.   
22 Entrevista concedida por Casimiro Virgínio da Rocha a Felipe Ribeiro. 1999.  
23 SANTOS, op.cit., p.162. 
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ção hidroelétrica, para que assim atendessem com energia e água os habitantes, 

construíram vilas operárias para os trabalhadores, escolas, igrejas, ruas, praças, 

centros médicos, creches, cinemas, além de patrocinar grupos carnavalescos e clu-

bes de futebol. 

Estas transformações impactaram a vida dos trabalhadores, sobretudo no que 

tange a uma nova concepção de lar operário. A despeito das intenções patronais de 

“civilizar” e “modernizar” o cotidiano extrafabril dos trabalhadores,  este conjunto de 

ações empreendidas pelas fábricas configurou-se como uma espécie de linha de 

colonização ou “frente avançada de povoamento” 24. Grosso modo, buscava-se re-

forçar aspectos da “vida urbana” para as vilas operárias, como se as fábricas esti-

vessem levando a “cidade” para o “interior”. 25    

 
(...) Em 1935, a fábrica [Andorinhas] possuía 70 casas para residên-
cias dos operários, sendo, na sua maioria, cobertas de zinco, não 
assoalhadas, sem instalações higiênicas e ainda, em grande parte, 
construídas de taboas e paus a pique. Essas casas, que não corres-
pondiam às necessidades dos operários, foram demolidas e substitu-
ídas por moradias confortáveis, com todos os requisitos modernos, 
forradas, assoalhadas e com instalações de luz elétrica. Possui hoje 
a fábrica 200 casas, além das que se acham em construção e proje-
to. Graças ao desenvolvimento da empresa, como também da locali-
dade em geral, a ‘Andorinhas’ possui os seguintes estabelecimentos, 
os quais não existiam em 1935: açougue, farmácia, alfaiataria, casas 
para hóspedes [pequeno hotel], restaurante, consultório médico, ci-
nema, duas escolas, sendo uma mantida pela fábrica, estando já em 
projeto a construção de uma creche e um novo edifício para escola 
dotado de melhores acomodações com possibilidades para o ensino 
profissional, de acordo com a lei em vigor (...). 26 
  

 A presença concreta dessas duas fábricas em diversos setores da vida do 

operariado, reforçada pela proximidade geográfica entre elas (distantes apenas dois 

quilômetros uma da outra), poderia induzira análise dessas duas vilas operárias de 

forma contígua, levando-nos a pontuar certas particularidades em cada complexo 

fabril. 

 No que se refere às vilas operárias, ao passo que o grupo Bezerra de Mello 

investiu basicamente em “casas de família”, a Fábrica Andorinhas, dos Mattheis, 

                                                
24 OLIVEIRA, Sônia Maria Gonzaga de. Montanhas de Pano: fábrica e vila operária em Santo Aleixo. Rio de 
Janeiro: dissertação de Mestrado em Antropologia Social, MN/UFRJ, 1992. p.2. 
25 O interior é aqui entendido como “categoria genérica que se refere aos mais diversos lugares de origem” e que 
“além da conotação de área distante, é também um local onde as pessoas são pobres e vivem ameaçadas em 
suas condições de sobrevivência”. Cf. ALVIM, Rosilene. A sedução da cidade: os operários-camponeses e a 
Fábrica dos Lundgren. Rio de Janeiro: Graphia, 1997. p.21. 
26 O Globo. 09/09/1942. p.6. 
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chegou a construir moradias específicas para operários solteiros, que ficaram co-

nhecidas popularmente como “quartinhos”. Este aspecto implicava, obviamente, em 

estratégias específicas de contratação de mão de obra adotada por cada uma des-

sas empresas, sobretudo no pós-guerra, período de maior oferta de empregos. 

Além disso, as especificidades de cada complexo fabril refletiram decisiva-

mente na construção de múltiplas identidades entre os trabalhadores do distrito, con-

forme abordado por diversos estudos. 27 

 

O "TEMPO ÁUREO" DA INDÚSTRIA TÊXTIL NO PÓS-GUERRA  

 

 A chegada dessas “novas administrações” nas fábricas, associada a já con-

solidada posição da Companhia América Fabril, coincidiu com o período da Segunda 

Guerra Mundial. Contexto este que implicou de forma decisiva na formação da clas-

se trabalhadora e na consolidação de uma cultura fabril. Durante a guerra, o municí-

pio vivenciou inúmeras transformações, por meio de vínculos “densos” e de “longo 

alcance”, mas que estavam diretamente ligadas às fábricas e seus trabalhadores, 

como a fundação dos sindicatos têxteis locais, em 1935 e 41, e a própria promulga-

                                                
27 Para além de uma identidade social em comum, como se as duas comunidades fabris (trabalhadores e pa-
trões) formassem uma “Grande Família”, havia uma forte rivalidade entre os trabalhadores das duas fábricas, 
estendendo-se aos clubes de futebol e agremiações carnavalescas mantidas por elas. Eram os “de cima”, da 
Fábrica Andorinhas, e os “de baixo”, da Fábrica Santo Aleixo. Ao mesmo tempo, observamos outro laço de iden-
tidade constituído na localidade, surgido a partir da demanda comum dos trabalhadores por direitos sociais e 
políticos frente às arbitrariedades da fábrica e, por consequência, do Estado, configurando agora a rivalidade 
entre operários e patrões, por vezes simbolizada pelo sindicato, por algumas lideranças políticas ou por agremia-
ções partidárias no pós-1945. Cf. OLIVEIRA, op.cit.; PEREIRA, Aline Fernandes. A Fábrica Santo Aleixo: a im-
portância de uma indústria têxtil como exemplo de trabalho manufatureiro livre em uma sociedade escravista. 
Vassouras/RJ: dissertação de Mestrado em História Social, USS, 2006; FIGUEIREDO, Joana Lima. Fábrica 
Santo Aleixo: Magé, Arte e Patrimônio da Industrialização (1847-1979). Niterói: dissertação de Mestrado em 
Ciência da Arte, UFF, 2008; MELLO, Juçara. Fios da Rede, op.cit.; _______________. Identidade, memória e 
história em Santo Aleixo: aspectos do cotidiano operário na construção de uma cultura fabril. São Gonçalo: dis-
sertação de Mestrado em História Social, FFP/UERJ, 2008; _______________. O compasso da vida no ritmo da 
fábrica: identidade e memória do cotidiano operário em Santo Aleixo. São Gonçalo: monografia de graduação em 
História, FFP/UERJ, 2005; LAGE, Sofia Martins. A Indústria Têxtil em Santo Aleixo: Processo de Industrialização 
em Santo Aleixo e seus impactos nas transformações do espaço urbano. São Gonçalo: monografia de gradua-
ção em Geografia, FFP/UERJ, 2007; LOPES, Isabela Pereira. Sonhos em Retalhos: a creche da Fábrica Andori-
nhas em Santo Aleixo-RJ (1946-1970). Niterói: monografia de graduação em Educação, UFF, 2006; LOUREN-
ÇO, Roberta da Silva. Moscou brasileira: o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação e Tecelagem 
de Santo Aleixo. São Gonçalo: monografia de graduação em História, UNIVERSO, 2005; MARINS, Geilson de 
Sena. Fábrica de Santo Aleixo: fundação em 1848 e memória da vila operária no século XX. Niterói: monografia 
de graduação em História, UFF, 2006; RIBEIRO, Felipe. A foice, o martelo e outras ferramentas de ação política: 
os trabalhadores rurais e têxteis de Magé/RJ (1956-1973). Rio de Janeiro: tese de doutorado em História, 
CPDOC/FGV, 2015; ______________. Operários à tribuna, op.cit.; _________________. Astério dos Santos, o 
operário: processo de acumulação política, memória e identidade dos trabalhadores têxteis de Santo Aleixo 
(1941-1964). São Gonçalo: monografia de graduação em História, FFP/UERJ, 2006. Esta monografia foi publica-
da recentemente na versão livro. Cf. _________________. Memórias da Moscouzinho: os tecelões de Santo 
Aleixo e a liderança de Astério dos Santos. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2015; e SOARES, Carla Rosa. Magé: 
memória e história de uma comunidade fabril. São Gonçalo: monografia de graduação em História, UNIVERSO, 
2006. 
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ção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1942; a difusão de uma forte 

política social por parte das fábricas (com a construção de vilas operárias, entre ou-

tras ações), além dos diversos incentivos fiscais obtidos por essas empresas no 

chamado “esforço de guerra”, quando inclusive alguns direitos previstos na CLT 

chegaram a ser suspensos; além do fim do Estado Novo (1937-1945), seguido da 

forte atuação dos recém-criados partidos políticos, justamente no momento em que 

parte significativa dos trabalhadores brasileiros tornava-se eleitor. 

Um forte discurso patriótico e nacionalista, típico deste período de conflito 

mundial, associado a um governo autoritário, protagonista da implementação de 

uma legislação trabalhista apresentada como “dádiva” foi o contexto do chamado 

“esforço de guerra”.  Neste período, a legislação que havia sido “dada” foi em parte 

suprimida, levando os tecelões do município  a serem tratados como verdadeiros 

“soldados da produção”, sob o lema “trabalhar nas fábricas e lutar nas trincheiras”. 28   

As indústrias têxteis foram beneficiadas durante a Segunda Guerra com o 

chamado “esforço de guerra”, conciliando um forte incremento na produção de teci-

dos com a supressão de diversos direitos trabalhistas recentemente consolidados. 

Este bom momento gerou inclusive um rápido retorno financeiro aos empresários, já 

que o setor têxtil havia sido incluído no conjunto de outras indústrias consideradas 

de “interesse nacional” durante a guerra. 29 

Aproveitando este contexto favorável, diversas empresas investiram pesada-

mente na reforma dos prédios fabris, na inclusão de novos teares, além de desen-

volver paulatinamente ações diretas sobre a vida social extrafabril dos seus traba-

lhadores. 30 

Ao adotar uma poderosa estratégia de dominação dentro e fora do local de 

trabalho, as políticas de gestão dessas indústrias têxteis buscaram corroborar os 

                                                
28 O Globo. 09/09/1942. p.6. 
29 O oportunismo do empresariado brasileiro durante a conjuntura da guerra chegou a ser abordado em um me-
morando da Embaixada Americana, datado de 1944: “É evidente que a Lei de Mobilização [esforço de guerra] dá 
à indústria têxtil controle autocrático sobre a sua força de trabalho e que essa indústria recorre a esse controle 
para responder à pressão que podia vir de baixo para cima (...)”. Cf. COSTA, Hélio da. Trabalhadores, sindicatos 
e suas lutas em São Paulo (1943-1953). In: __________; FONTES, Paulo; FORTES, Alexandre; NEGRO, Anto-
nio Luigi; SILVA, Fernando Teixeira da. Na luta por direitos: leituras recentes em História Social do Trabalho. São 
Paulo: Unicamp, 1999. p.94. 
30 No caso do grupo Bezerra de Mello, o “período favorável da guerra” permitiu até a expansão dos seus negó-
cios, com investimentos no ramo hoteleiro, fundando a Companhia Brasileira de Novos Hotéis, atualmente co-
nhecida como a rede Hotéis Othon, uma das maiores do país.   
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laços corporativos entre os trabalhadores, as empresas e, por extensão, o Estado, 

levando-se em conta a existência de um regime autoritário no país desde 1937. 31 

 As estratégias dos empresários têxteis, por diversas vezes, se associavam à 

política social da Igreja Católica, sobretudo por meio dos Círculos Operários, assim 

como se conjugavam com a atuação político partidária de lideranças do Partido So-

cial Democrático (PSD). Tudo isso contribuiu para legitimar a visão do mito fundador 

de uma época áurea, desencadeada a partir das administrações Mattheis e Bezerra 

de Mello.  

Da mesma forma, essas duas vilas operárias em Santo Aleixo se diferencia-

vam da vila que existia em Pau Grande, onde na prática a fábrica exercia o “governo 

local de fato”, tal como observado por Leite Lopes na cidade de Paulista, Estado de 

Pernambuco 32, muito embora em nenhum dos casos analisados em Magé verificou-

se o cenário de isolamento, monopólio territorial e emancipação político-

administrativa (com a criação de um novo município). 

  A estrutura social organizada por essas empresas a partir da década de 1940, 

com a consolidação do sistema fábrica-vila operária, associada ao consequente au-

mento na oferta de empregos para as construções e a produção têxtil, provocou uma 

expressiva migração para o município, estimulada por anúncios em jornais: “Vagas 

para operários: o Serviço de Colonização e Trabalho dispõe de vagas para pedrei-

ros, carpinteiros e operários em fábricas de tecidos no município de Magé” 33. Tudo 

isso seria reforçado por um forte elemento de sedução para recrutar novos operá-

rios, que respondia a um elemento decisivo de insegurança estrutural dos trabalha-

dores: a oferta de uma casa para morar. 34 

Nesse ínterim, verificamos uma grande entrada de mineiros, capixabas e nor-

destinos de um modo geral, além de fluminenses de outros municípios, em busca de 

empregos nas fábricas de tecidos. Em alguns casos, os migrantes já eram operários 

de outras fábricas da mesma companhia, como a América Fabril e a Bezerra de Mel-

lo. Contudo, pesquisas apontam que a imensa maioria migrou para Magé oriunda de 

                                                
31 Esses laços corporativos entre trabalhadores, empresa e Estado foram abordados por Elina Pessanha e Regi-
na Morel ao analisarem o caso da CSN. Cf. PESSANHA, Elina G. da Fonte; MOREL, Regina Lúcia de Moraes. 
Gerações operárias: rupturas e continuidades na experiência de metalúrgicos do Rio de Janeiro. Revista Brasilei-
ra de Ciências Sociais (RBCS). Rio de Janeiro: out/1991. a.6. n.17. p.74. 
32 LOPES. A Tecelagem dos Conflitos..., op.cit. p.192. 
33 O Fluminense: 27/07/1945. p.1. 
34 Cf. SAVAGE, Mike. Classe e história do trabalho. In: BATALHA, Cláudio Henrique de Moraes; SILVA, Fernan-
do Teixeira da; FORTES, Alexandre (org.). Culturas de classe: identidades e diversidade na formação do opera-
riado. Campinas, SP: UNICAMP, 2004. pp.25-48; e ________________. Espaço, redes e formação de classe. In: 
Revista Mundos do Trabalho. v.3. n.5. jan-jun/2011. pp.06-33. 
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áreas rurais, aspecto também reforçado nos depoimentos de diversos trabalhadores, 

quase sempre marcado pela visão da roça como algo negativo. “Muita gente veio de 

fora para essas fábricas. Quanta gente veio da roça... Cada moça bonita... Analfabe-

ta...”. 35 

 
Eu sou do Sana, distrito de Casimiro de Abreu. Vim pra cá [Santo 
Aleixo] com seis ou sete anos [na década de 1940]... A primeira a 
morar na casa da fábrica foi minha irmã que casou. Aí depois nós 
chegamos. Eu, minha irmã e meus dois irmãos. (...) Nós viemos pra 
cá por causa da fábrica, porque já não dava mais pra trabalhar na ro-
ça, a vida na roça tava muito difícil. 36 

  
(...) A gente se sentia feliz [na fábrica] porque na roça tinha que tra-
balhar mais, só comia o que plantava, não ganhava dinheiro. 37 

 

 Entretanto, conforme observado por Sônia Gonzaga Oliveira, “(...) trabalhar 

nas fábricas têxteis nem sempre significa morar nas vilas operárias, assim é que 

muitas são as famílias que habitam as colinas que circundam o lugar ou as fazendas 

existentes – os atuais posseiros”. 38    

De fato, não era fácil ter acesso às moradias oferecidas pelas fábricas. No 

processo migratório, muitos conseguiram emprego como tecelão e uma casa na vila 

operária; outros somente o emprego, passando a residir normalmente em bairros 

próximos ao local de trabalho; e ainda havia um grande número de pessoas (com 

suas respectivas famílias) que não conseguiram trabalho nas fábricas, muito menos 

uma casa na vila. Grande parte desse contingente de migrantes se instalou em 

áreas mais afastadas, nos arredores da Capela de Santo Aleixo, templo da época 

colonial que deu origem ao distrito, distante quase quatro quilômetros da fábrica 

mais próxima. “Não havia condições do operário trabalhar aqui e morar fora. A gente 

às vezes morava em vários lugares. Viajava a pé uma hora pra ta dentro da fábrica”, 

recordou um antigo contramestre. 39    

Desses migrantes, muitos que eram operários faziam questão de manter uma 

“rocinha” em seu quintal, de forma particular, cultivada no período de atividade extra-

fabril, muito embora ainda não seja possível caracterizá-los, em tese, como “Wea-

                                                
35 Entrevista concedida por Lúcia de Souza a Taiane Linhares, durante a produção do documentário Tear (2013).  
36 Entrevista concedida por Maria Oneida Peclat a Juçara Mello. 18/08/2007.  
37 Entrevista concedida por Licério Ramos a Taiane Linhares, durante a produção do documentário Tear (2013). 
38 OLIVEIRA, Sônia. Montanhas de Pano, op.cit. p.35. 
39 Entrevista anônima concedida a Sônia Oliveira. Cf. OLIVEIRA, Sônia. Montanhas de Pano, op.cit. p.41. 
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ver-Peasants” (colono-operário) 40, pois as fontes não dão conta de que eles ocupa-

vam as duas funções laborais propriamente, em um misto de trabalhador têxtil-

trabalhador rural. No entanto, aqueles sem emprego e estabelecidos nas proximida-

des da Capela começaram investir em diversas “roças”, sobretudo na lavoura de 

alimentos, passando a trabalhar diretamente na agricultura e vendendo seus produ-

tos na região.  

 
Vim para Santo Aleixo em 1944 e morei muito tempo no bairro da 
Capela, junto com minha família. Quando chegamos, a Capela de 
Santo Aleixo estava cerca por um ‘matagal’. Quem olhava de baixo 
[pois a igreja foi erguida numa pequena elevação], via menos da me-
tade dela. Daí meu pai resolveu capinar tudo em volta, pois a capela 
estava abandonada. Naquele ano, nem teve festa, o povo foi apenas 
rezar no dia do santo. No ano seguinte é que passou a ter festa todo 
ano. 41  

 

Boa parte daquelas terras estava quase que em situação de abandono na dé-

cada de 1940, mas seriam “revitalizadas” com o início da construção da Estrada 

Santo Aleixo – Piabetá, em 1956. Tendo dezesseis quilômetros de extensão, ligando 

os distritos de Santo Aleixo, Suruí e Inhomirim, seu trajeto foi iniciado justamente no 

bairro da Capela. Devido seu traçado cortar antigas fazendas do século XIX, a es-

trada provocou uma reorientação territorial no município, pois com esta “nova frente 

de ocupação” a especulação das terras circunvizinhas tornou-se uma constante, fa-

vorecendo a comercialização das fazendas supervalorizadas, as disputas pela com-

provação das propriedades, a falsificação de escrituras (grilagens), as ocupações 

informais (posseiros) e longas batalhas judiciais. 

 Não em vão, a Companhia América Fabril, proprietária da Fábrica Pau Gran-

de, começaria a investir na modernização de suas instalações justamente às mar-

gens da futura estrada, em meados da década de 1950, inaugurando uma unidade 

para alvejamento de tecidos e incrementando a área de produção agrícola da em-

presa, com a construção de algumas casas para os trabalhadores da “roça” e um 

maior controle sobre a distribuição de suas terras para a lavoura.  

Essa estratégia utilizada pela empresa deve ser entendida como uma tentati-

va de proteger suas propriedades e arredores, servindo os sitiantes como verdadei-

                                                
40 Cf. SEYFERTH, Giralda. Aspectos da proletarização do campesinato no Vale do Itajaí (SC). In: LOPES, José 
Sérgio Leite [org.]. Cultura & identidade operária: aspectos da cultura da classe trabalhadora. Rio de Janeiro: 
Marco Zero; UFRJ, 1987. pp.103-120. 
41 Entrevista concedida por Maria Astézia de Oliveira Pereira a Felipe Ribeiro. 07/1999.  
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ras “balizas humanas” que demarcariam suas pretensas terras. Além disso, distante 

do que possa parecer, a conjugação de produção industrial e agrícola capitaneada 

pela fábrica não se configurava – do ponto de vista do capital – como um sinal de 

“crise do Brasil arcaico e das suas relações de trabalho tradicionais” 42. Ao contrário, 

articulava-se com o que era entendido por moderno, pois essa dupla atuação da 

empresa permitia readequações ao longo do tempo, de acordo com as conjunturas. 

“Temos que enveredar com amor e entusiasmo pelo terreno da industrializa-

ção”, declarava Othon Lynch Bezerra de Mello. Essas e tantas outras declarações 

proferidas pelo industrial têxtil, somadas às práticas executadas na condução de seu 

parque industrial revelam um empresário – como tantos outros espalhados pelo país 
43 – situado na vanguarda de um processo que vinha ocorrendo ao longo de toda a 

década de 1930, que consistia, segundo Diniz, numa “gradual depuração ideológica 

no sentido de uma identificação crescente com a instrução das bases do capitalismo 

industrial” 44, no qual a burguesia industrial viria a ter importância cada vez maior.  A 

apresentação da via industrial como condição para o fortalecimento da economia e 

do nível social da nação, princípios básicos da ideologia industrialista, são elemen-

tos claros do discurso desse empresário, cujas ações teriam um forte impacto sobre 

o processo de constituição das identidades de trabalhadores de diversos do país, 

dentre eles os do município de Magé. 

 
Não podemos perder de vista que a exportação de nossos produtos 
agrícolas tem o seu limite: os grandes países da Europa (...) traba-
lham com afinco para desenvolver em suas colônias os produtos ne-
cessários a sua alimentação e as suas indústrias, e quando este dia 
chegar tristes dos países que baseiam suas riquezas apenas na 
agricultura e na pecuária (...) não queremos pregar aqui o abandono 
desses dois ramos de atividade nacionais, mas insistimos que à in-
dústria seja dispensada a mesma proteção que vem merecendo de 
nossos estadistas a agricultura e a pecuária. 45 

   

                                                
42 Termo consagrado na produção de Juarez Brandão Lopes. Cf. LOPES, Juarez Brandão. Crise no Brasil arcai-
co, op.cit. p.15.   
43 Empresários de enorme expressão no período, como José Ermírio de Moraes, presidente da Nitro Química de 
São Miguel Paulista, em São Paulo, e A. J. Renner, líder da indústria do vestuário em Porto Alegre atuaram, 
assim como Bezerra de Mello, como verdadeiros ideólogos da modernização do país pela via industrial, aprego-
ando um capitalismo “humano e progressista”.  
44 DINIZ, Eli. Estado Novo: estrutura de poder, relações de classe. In: GOMES, Ângela de Castro [et. al]. O Brasil 
Republicano: sociedade e política (1930/1964) – Tomo III – Historia Geral da Civilização Brasileira: sociedade e 
cultura. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p. 97. 
45 MELLO, Othon Bezerra. A evolução da indústria de tecidos de algodão em Pernambuco. In: Revista do Institu-
to Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife: v.XXIX, n.135-142, 1928-29. p.58. 
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O “progresso” do período da guerra marca um momento de consideráveis 

transformações no setor têxtil da indústria no Brasil. Exemplo emblemático está na 

constatação de que o patrimônio da família Bezerra de Mello sofrera um significativo 

crescimento nesses anos, como resultado do contexto favorável, bem como das es-

tratégias e do oportunismo empresarial de sua maior liderança. Em 1939, Bezerra de 

Mello muda-se de Pernambuco para a Capital Federal, de onde passa a articular a 

aquisição de três novas fábricas 46, em três novos espaços em que o impacto das 

mudanças estruturais empreendidas pela administração do Grupo Bezerra de Mello 

                                                
46 São elas: a Fábrica Esther em Santo Aleixo; a Fábrica Maria Amália em Minas Gerais e a Fábrica Carmen em 
Alagoas. As três fábricas, que foram adquiridas entre 1942 e 1943, serão palco de experiências de consenso e 
resistência dos trabalhadores no contexto das relações sociais vivenciadas dentro e fora de seu espaço. 
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terão lugar em um meio já marcado por uma tradição de luta dos trabalhadores. Um 

longo caminho foi percorrido desde a chegada do primeiro estabelecimento fabril em 

Magé até a sua fase “áurea” iniciada no segundo quartel do século XX. 

Em Santo Aleixo, por exemplo, local em que é adquirida, por compra, a fábri-

ca homônima, rebatizada de Esther, os trabalhadores já contavam com uma longa 

trajetória de lutas. Entretanto, é no contexto das transformações decorrentes da 

chegada do empresário do Grupo Othon, que se seguiu à obtenção da Fábrica An-

dorinhas em 1935, no mesmo local, pelo empresário alemão Otto Mattheis, que uma 

série de outros elementos irá convergir na vivência de experiências a partir das 

quais seria forjada uma cultura fabril específica, bem como as características da 

classe trabalhadora local, fundadas numa nova dinâmica social.  

O mapa, publicado acima, mostra o município de Magé na década de 1930, 

período marcado por uma considerável mudança nos rumos da economia. A adoção 

de uma nova política comercial e cambial somada a restrições às importações de-

sempenhou um importante papel no desenvolvimento da indústria nesses anos 47. 

Diante deste contexto de incremento da industrialização no país, é posta em prática 

a elaboração de uma ampla legislação social que contribuiu para adoção de uma 

série de medidas por parte dos empresários industriais 48. Tais medidas conjugadas 

aos benefícios proporcionados pela abertura das estradas possibilitaram o surgimen-

to e o progressivo crescimento das manchas de ocupação em torno da Companhia 

América Fabril, em Pau Grande, e da área para além da capela de Santo Aleixo, que 

compreende a localização das fábricas Esther e Andorinhas, apontando para o início 

de um processo caracterizado pela chegada de famílias que migravam de regiões 

vizinhas e de outros estados, atraídas pela grande oferta de emprego, moradia, as-

sistência médica, lazer, enfim toda a infraestrutura que passou a ser oferecida pelas 

fábricas têxteis. 

 

 

 

                                                
47 MELLO, Hildete Pereira; CONSIDERA, Cláudio Monteiro. Industrialização Fluminense – 1930/1980.  In: Revis-
ta do Rio de Janeiro. Niterói. Vol. I. maio/agosto. 1986. p. 113. 
48 Cf. GOMES, Ângela de Castro. Cidadania e direitos do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar. 2002.  Na 
primeira parte da obra, a autora ressalta que uma luta sistemática pela expansão dos direitos do trabalho no 
Brasil já vinha sendo travada quando a chamada Revolução de 1930 abriu caminho para sua efetiva formulação 
e implementação. Sendo, portanto, um equívoco analisar os avanços dos direitos sociais no Brasil pós-1930 
fazendo uma tabula rasa de tudo o que foi conseguido anteriormente.    
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TECENDO IDENTIDADES  

 
Quando essas fábricas se localizavam em zonas rurais com baixa 
densidade demográfica, convertiam-se, por vezes, em frentes avan-
çadas de povoamento ao atraírem a população pela possibilidade 
de emprego e moradia nas casas das vilas operárias. Nessas cir-
cunstâncias o conjunto de habitantes quer fossem operários-
moradores na vila da fábrica ou que residissem em regiões vizinhas, 
quer fossem pequenos produtores ou comerciantes que se instala-
vam ao redor da fábrica, iriam formar um núcleo populacional que se 
enraizava criando situações socioculturais que os especificavam. 
[grifo nosso]. 49  

 

O encontro entre o rural e o urbano, o agrícola e o industrial, são observados 

também no cotidiano das famílias operárias de inúmeras fábricas instaladas em lo-

cais afastados dos centros urbanos.  Desse modo, semelhantemente ao que ocorria 

com a mão de obra sertaneja que atuava nas fábricas dos Lundgren e de Bezerra de 

Mello 50, em Pernambuco, na fábrica de Santo Aleixo e outras em seus arredores, o 

trabalho assalariado foi percebido inicialmente por muitos dos operários que migra-

ram do campo, “da roça”, como alternativa para um momento de crise. Como estra-

tégia de sobrevivência, muitas famílias mantinham pequenos roçados e criações de 

animais como complemento do trabalho assalariado na fábrica, parecendo existir um 

acordo tácito permitindo que atividades extrafabris fossem executadas em terras da 

Companhia.  

 
A roça era terra da Companhia que a gente podia plantar a vontade, 
a Companhia não implicava. Terreno da Companhia a gente podia 
plantar a vontade, entendeu? Não era terreno da gente não. Eu plan-
tava muita rama de mandioca desde menino, junto com meu pai. 
Cheguei a fazer 3 sacos de farinha com as ramas de mandioca que 
eu plantava, aí eu vendia pro pessoal daqui.  Meu pai tinha uma ca-
pixaba. Capixaba é modo de dizer, ele tinha uma rocinha pequena 
(...) todo mundo vivia assim (...) meu pai contava que ele tocava duas 
engomadeiras de fio na fábrica pra ganhar três mil e quinhentos cru-
zeiros por dia em 8 horas de trabalho, mas sempre tinha a lavoura 
dele, quer dizer, farinha não comprava, tinha sempre um porco no 
chiqueiro, tinha galinha, plantava algum milho também (...) era assim 
todo mundo. 51 
 

                                                
49 OLIVEIRA, Sonia. op.cit. p. 2. 
50 Leite Lopes observou que os períodos de abundância da mão de obra sertaneja na indústria, estiveram ligados 
aos momentos de seca e declínio da produção algodoeira e açucareira. Cf. LOPES, A Tecelagem dos Confli-
tos..., op.cit. 
51 Entrevista concedida por Paulo Lopes a Sônia Gonzaga. 08/09/1980. 
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 As lembranças retrospectivas, que marcam positivamente a possibilidade de 

conjugação do trabalho fabril com o dos roçados são recorrentes, como no exemplo 

acima. A fala deste operário, que se refere à administração anterior a dos Bezerra 

de Mello, revela que a abundância de terras pertencentes à fábrica lhe permitiu a 

prática de uma eficiente estratégia de superexploração do trabalhador que, ao mes-

mo tempo, corroborava nas ações voltadas à inculcação de uma “moral do trabalho” 

e ao controle e dominação dessa mão de obra, para além do espaço do trabalho 

fabril. Esses aspectos da relação de dominação e subordinação entre a empresa e 

sua mão de obra foram observados por Leite Lopes no caso da Companhia de Teci-

dos Paulista. 

Pode-se observar como esse trabalho “camponês”, subordinado a um contex-

to geral de trabalho fabril seria, por detrás de suas aparências, um acréscimo de so-

bretrabalho fora das paredes fabris, apropriado indiretamente pelo industrial, o qual 

através desse expediente tem o custo de sua força de trabalho reduzido. É, como 

se, para além do sobretrabalho a que estão sujeitos em sua jornada de trabalho fa-

bril, os operários tivessem ainda que sujeitarem-se a um acréscimo de esforço “por 

conta própria” para produzirem bens alimentares de subsistência cuja possibilidade 

de aquisição já deveria estar incluída em um salário superior a ser pago pela Com-

panhia como equivalente a um nível de reprodução normal da força de trabalho. 52 

 De forma semelhante, Leite Lopes observa essa superexploração do sobre-

trabalho no caso dos operários do açúcar da Zona da Mata de Pernambuco. 

 
(...) Lá na oficina tem muitos que planta uma rocinha, é o que vale a 
gente.  Tem muitos e muitos que trabalha na usina, larga de 4 e 
meia, coitado. Quando larga de 4 e meia  já tá com a vista escura. 
Mas é o jeito, “vou fazer um sacrifício”. Aí vem em casa, a machadi-
nha já tá assim na área, é só pegar, toca pra subir a ladeira (o roçado 
desse operário é no morro concedido pela usina para o pequeno 
plantio dos operários). Larga da usina 4 e meia, que chegue lá gasta 
mais ou menos meia hora, não é isso? Gasta mais ou menos meia 
hora nisso. Chega lá em cima 5 horas. Não é hora de ninguém mais 
trabalhar em serviço, né? Chega lá dentro com sacrifício, peleja, já é 
de noite, quando dá 6 horas ele larga. 53  

 

                                                
52 LEITE LOPES, op. cit., p. 111.  
53 Depoimento anônimo de operário de uma usina de açúcar pernambucana, identificado apenas com a profissão 
de serralheiro. Apud: LOPES, José Sérgio Leite. O vapor do diabo: o trabalho dos operários do açúcar. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 118.  



 19	

 A prática da concessão de terras para o cultivo de gêneros alimentícios, as-

sim como outras concessões, foi sendo gradativamente abandonada pela compa-

nhia. Não coincidentemente, esse abandono se fez na medida em que a legislação 

social e trabalhista foi sendo posta em prática, garantindo direitos antes concedidos 

– em formas e medidas diferenciadas – como dádivas.  Um operário revela que a 

companhia “botou guarda na floresta”, para que não fosse cortado “nem um cabo de 

vassoura, até uns pé de feijão que nasceram bonito ali perto da caldeira, quando o 

homem olhou que viu aquilo bonito, mandou arrancar”. 54 
 

Antes podia. A companhia mesmo dava terreno, né? Você pedia ter-
reno pra fazer uma plantaçãozinha, e ele dava. No tempo do Seu Se-
rafin Clares, aquilo era uma beleza; você via roça nesses morros to-
dos aí. Hoje aqui não tem um pé de chuchu. O Othon, essa parte da 
plantação, ele não dava. Ele já morreu, mas não dava e não dá.    
 

 O operário segue relatando que “já no tempo de Othon, eles davam café com 

pão e manteiga a gente” como lanche na fábrica, “davam pano duas vezes por ano: 

cada homem um terno e cada senhora um vestido. Tiraram tudo, tudozinho tiraram”.  

A razão da suspensão desses benefícios teria sido um movimento de contestação 

feito pelos operários, a partir do qual o trabalho foi paralisado e algumas máquinas 

quebradas, em reivindicação do abono de natal. “Aí nós conquistamos isso, aí fize-

ram o abono de natal, aí veio a lei do abono de natal, e cortaram tudo”. 

O depoimento do operário converge com a tese de Leite Lopes, que refletindo 

sobre o caso da Companhia de Tecidos Paulista, identificou na concessão de roça-

dos para os operários uma superexploração de sua força de trabalho. As atividades 

extrafabris de criação de animais e produção de gêneros alimentícios funcionavam 

como complemento do insuficiente salário recebido pela já exaustiva jornada de tra-

balho na fábrica. “Tinha uma rocinha senão meus filhos passavam necessidade”, 

declarou o Sr. Elpídio.  Tratava-se ao mesmo tempo de complemento salarial e es-

tratégia de controle, já que a concessão de terras para o roçado era vista como uma 

dádiva da companhia. Desse modo, na medida em que as lutas dos operários venci-

am a resistência dos patrões, a dádiva ia sendo substituída pelo direito.    

Em Pau Grande, um caso emblemático, que envolvia todas essas questões, 

foi o do operário Darcy Câmara. Ele não trabalhou muito tempo como tecelão, tor-

                                                
54 Depoimento concedido pelo Sr. Elpídio (contramestre aposentado, nascido em 1897) a Sonia Oliveira. 
07/08/1980. As citações seguintes se referem a este depoimento. 
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nando-se logo secretário-mestre da tecelagem, responsável pela escrituração da 

produção por tear. Devido sua função “mais esclarecida”, era constantemente procu-

rado pelos demais operários para que conferisse se os seus bilhetes de pagamento 

estavam corretos. Quando percebia que algum salário ou acerto de demissão esta-

vam incorretos, o escriturário orientava os tecelões a reclamar seus direitos junto à 

empresa e solicitar o apoio do sindicato para garantir o cumprimento da legislação 

trabalhista. Porém, ao descobrir essa “ajuda” de Darcy aos operários, o gerente da 

fábrica resolveu transferi-lo de cargo. Como uma espécie de castigo, mandou que 

ele fosse trabalhar na lavoura, em terras da própria fábrica. A população, obviamen-

te, indignou-se e desencadeou uma vitoriosa greve de solidariedade, em janeiro de 

1958. 55 

A partir deste caso, evidenciou-se o fato de uma grande empresa brasileira do 

ramo industrial têxtil manter trabalhadores tanto na fábrica, quanto na “roça”. Assim, 

os trabalhadores da Fábrica Pau Grande apresentavam um perfil de difícil definição: 

são tecelões e também lavradores? 56 

Inicialmente, convém assinalarmos que diversos estudos registram a existên-

cia de empreendimentos industriais que lançavam mão da prática de conceder roça-

dos às famílias operárias ou mesmo de grupos de trabalhadores que, por sua conta, 

mesclavam suas atividades laborais na indústria e na lavoura.  

Por sinal, esses registros não se restringem ao Brasil. O próprio Engels, em 

sua obra que trata das habitações operárias no início da industrialização europeia, 

destacou que, mesmo com a introdução da maquinaria nas fábricas e a intensa “pro-

letarização”, os trabalhadores não renunciavam à sua “hortazinha e campozinho” 57. 

Em seu capítulo sobre os tecelões ingleses, Thompson também ressaltou a existên-

cia, no início do XIX, “de ganhos suplementares, provindos do cultivo de pequenas 

                                                
55 Operários anônimos chegaram a compor um poema, em estilo cordel, narrando todo o episódio. Esta greve foi 
analisada pelo coautor deste artigo. Cf. RIBEIRO, Felipe. A foice, o martelo e outras ferramentas, op.cit. pp.37-
51. 
56 Além do trabalho, já citado, de Leite Lopes sobre a Companhia de Tecidos Paulista, onde se distinguia a “su-
perposição entre uma unidade econômica de atividades fabris e agrícolas centralizadas”, há outras pesquisas 
que também apontam empresas com estruturas verticalizadas, complementadas por uma produção agroindustri-
al, como a Companhia Progresso Industrial do Brasil, mais conhecida como Fábrica de Tecidos Bangu, localiza-
da no Rio de Janeiro, então Capital do país; e a Fábrica Nacional de Motores (FNM), em Xerém, no município 
fluminense de Duque de Caxias. Cf. OLIVEIRA, Márcio Piñon de. Bangu: de fábrica-fazenda e cidade-fábrica a 
mais uma fábrica na cidade. Rio de Janeiro: dissertação de mestrado em Geografia, UFRJ, 1991; e RAMALHO, 
José Ricardo. Estado Patrão e Luta Operária: o caso FNM. São Paulo: Paz e terra, 1989. 
57 ENGELS, Friedrich. Para a questão da habitação. 1873. Disponível em: <http://ciml.250x. 
com/archive/marx_engels/portuguese/portuguese_engels_pra_a_questao_da_habitacao_1873.pdf>. Acessado 
em 01/04/2013. 
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extensões de terra ou de hortas” 58. Já tratando do século seguinte, encontramos 

referências aos incentivos dos industriais, também na Europa, para que seus traba-

lhadores cultivassem lavouras de subsistência, frente às crises de abastecimento 

motivadas pelas guerras, bem como no sentido de enfatizar “um caráter pedagógico 

de uma atividade extrafabril que mantenha o operário ocupado nas suas horas de 

lazer”, valorizando o apego a terra e ao trabalho em detrimento da boemia 59. No 

Brasil, além da própria Fábrica de Tecidos Paulista estudada por Leite Lopes, há 

outros exemplos de áreas industriais onde os trabalhadores cultivavam uma horta 

familiar. 60  

Em relação às indústrias têxteis de Magé, as menções aos roçados operários 

não se restringiram a Pau Grande. Nos estudos sobre os trabalhadores da Fábrica 

Santo Aleixo, também encontramos registros de outras fontes de rendimento que 

sempre conviveram com o trabalho fabril, com destaque para as “rocinhas”. Segun-

do Sônia Gonzaga, a produção resultante deste cultivo servia para o consumo das 

famílias ou era vendido também em uma feira semanal que se realizava aos sába-

dos, pela manhã, na praça em frente à fábrica. Esses pequenos roçados, muitas ve-

zes conjugados com a criação de animais, se constituíam como estratégias de so-

brevivência dos operários para complementar o seu trabalho assalariado. 61   
 
(...) A roça era terra da Companhia que a gente podia plantar a von-
tade. A Companhia não implicava. (...) Não era terreno da gente não. 
Eu plantava uma rama de mandioca desde menino, junto com meu 
pai. (...) Aí eu vendia pro pessoal daqui (...). Meu pai contava que ele 
tocava duas engomadeiras de fio na fábrica pra ganhar três mil e 
quinhentos cruzeiros por dia em oito horas de trabalho, mas sempre 
tinha a lavoura dele, quer dizer, farinha não comprava, tinha sempre 
um porco no chiqueiro, tinha galinha, plantava algum milho tam-
bém...(...).62 

                                                
58 THOMPSON,  E. P. A formação da classe operária inglesa: a maldição de Adão. São Paulo: Paz e Terra, 
2012. v.2. ed.2. p.147. 
59 LOPES. A Tecelagem dos Conflitos..., op.cit. pp.94-95. O autor chegou a citar o caso de uma fabrica têxtil 
francesa que mantinha em sua organização um “comitê dos jardins”, responsável pelo incentivo às hortas operá-
rias. Esse modelo teria inclusive inspirado a concepção de uma fábrica de tecidos em Camaragibe/PE, vizinha à 
Paulista. 
60 Em relação aos trabalhos que abordam um eixo cronológico que perpassa ao deste artigo, citamos como 
exemplo os clássicos de Juarez Brandão Lopes sobre trabalhadores têxteis em Minas Gerais e, dentre os que 
abordam outros ramos da indústria, os estudos de José Sérgio Leite Lopes, analisando os operários das usinas 
de açúcar de Pernambuco, e de Paulo Fontes, sobre os operários químicos em São Paulo. Todos indicaram a 
existência de “rocinhas” mantidas pelos grupos de trabalhadores pesquisados. Cf. LOPES, Juarez Brandão. 
Sociedade industrial, op. cit. pp.27-28; ___________. Crise no Brasil arcaico, op.cit., p.28; LOPES, O vapor do 
diabo, op.cit. p.118; e FONTES, Um Nordeste em São Paulo, op.cit. p.95.    
61 OLIVEIRA, Sônia. Montanhas de Pano, op.cit. p.68. Ao pesquisarmos sobre a trajetória de Astério dos Santos 
(presidente do sindicato nas décadas de 1950 e 60), também encontramos referências sobre esta dupla jornada 
de trabalho, pois após o expediente no 1º turno da fábrica (das 5 às 13h) ele rumava para uma nova etapa na 
“roça”, até o pôr do sol. RIBEIRO, Felipe. Memórias da Moscouzinho, op.cit. p.32. 
62 Entrevista concedida por Paulo Lopes a Sônia Gonzaga. 08/09/1980.  
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 Verificadas as semelhanças na situação de superexploração, cumpre explici-

tar que de maneiras concernentes às experiências comuns de dominação a que es-

tiveram submetidos, no âmbito da vida e do trabalho, específicas de cada local, os 

trabalhadores se reconheceram como grupo composto por indivíduos identificados 

por essa experiência comum, percebendo seus interesses como convergentes entre 

si, e opostos aos de seus patrões.  

Dessa forma, convém distinguir esses “trabalhadores na roça da fábrica”, em-

pregados na produção agropecuária da empresa, dos chamados “roçados operá-

rios”, entendidos aqui como trabalho complementar a atividade fabril. Muito embora 

o ato de plantar seja comum entre eles, faz-se necessário discernir quem era funcio-

nário do “escritório da lavoura”, mantendo vínculo empregatício com um setor espe-

cífico da empresa, e o tecelão que de forma eventual ou constante cultivava gêneros 

alimentícios nas horas de folga, seja residindo na vila operária ou até mesmo na 

área da lavoura (já que nem todos conseguiam uma casa na vila). Esta diferencia-

ção nos ajuda, inclusive, a compreender o caso da transferência de setor do escritu-

rário Darcy Câmara, entre outros. 63  

 Esses trabalhadores na roça da fábrica eram, em grande parte, meeiros, que 

tinham que repartir com a empresa entre um terço e a metade de sua produção. Es-

ses produtos seriam comercializados no armazém da fábrica, uma espécie de mer-

cado localizado junto à vila operária, mantido pela própria empresa ou mediante ar-

rendamento. O restante era para o consumo doméstico do produtor, que era proibido 

de vender a terceiros, o que nem sempre era obedecido. 

 
(...) Meu pai saía daqui às três horas da manhã, escondido, com os 
burros pra vender em outro lugar, porque vendia a mais do que aqui. 
(...) Se soubesse que vendia era punido [pela fábrica]. Então ele saía 
de madrugada pra vender fora, lá em Piabetá, em Imbariê, porque lá 
conseguia mais. Senão ficava escravo da fábrica o tempo todo (...). 64     

   

 
 
                                                
63 Marco Antônio Teixeira realizou ampla pesquisa a partir de entrevistas com antigos moradores da região pró-
xima à companhia América Fabril, sugerindo que os trabalhadores na roça da fábrica não eram empregados em 
tarefas têxteis, assim como ao contrário. Porém, era possível conjugar o trabalho na fábrica e na lavoura, este 
último ocorrendo fora do horário de expediente da fábrica. Cf. TEIXEIRA, Marco Antônio dos Santos. Conflitos 
por terra em diferentes configurações: um estudo de caso em Magé, RJ. Rio de Janeiro: dissertação de mestra-
do, UFRRJ/CPDA, 2011. p.44. 
64 Entrevista concedida por Geremias e Márcio a Leonilde Medeiros. 07/2001. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste breve panorama, portanto, procuramos mapear algumas características 

da relação entre fábricas e trabalhadores têxteis no município de Magé, bem como 

certas especificidades de cada complexo fabril. Tendo como enfoque o padrão “fá-

brica com vila operária”, verificamos que essas empresas apresentavam diferentes 

modalidades de dominação social no município, contribuindo para reforçar diferenci-

ações internas nesse grupo de trabalhadores. Por outro lado, embora as fábricas 

exercessem uma forte subordinação para além da esfera da produção, suas políti-

cas sociais tornaram-se um símbolo de segurança, tranquilidade e aconchego no 

imaginário desses tecelões, até porque veio ao encontro a uma preocupação bas-

tante cara à insegurança estrutural vivida pela classe trabalhadora, a moradia. Esse 

aspecto foi evidenciado tanto nas falas dos operários reunidas em estudos sobre o 

local, quanto em pesquisas que abordam outras regiões e categorias profissionais. 

 
(...) A possibilidade de morar nas vilas aparece em boa parte dos de-
poimentos dos trabalhadores e funcionários como algo extremamen-
te positivo, associado a outras ‘vantagens’ oferecidas pela fábrica pa-
ra manter sob seu controle um grupo de trabalhadores essencial para 
seu funcionamento. A carência de tudo na vida dos trabalhadores, a 
necessidade do emprego, o bem-estar da família, pareciam argu-
mentos mais fortes do que a evidente limitação imposta aos morado-
res das vilas. 65 

                                                
65 RAMALHO, José Ricardo. Estado Patrão, op.cit. pp.101-102. 


