
O POVOADO DO CEDRO: UM PALCO, MUITAS HISTÓRIAS{*) 

Regina Horta Duarte 

"Somos muito severinos iguais em tudo na vida: na mes
ma cabeça grande, que a custo é ,que se equilibra, no 
mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca 
tinta. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, mesma morte severina: que é 
de morte que se morre de velhice antes dos trinta, de em
boscada antes dos vinter de fome um pouco por dia." 

João Cabral de M. Neto 
(Morte e Vida Severina) 

(*) O presente artigo constimi um capftulo da monogr;afia intitulatkl ''Fragmmtos diz 
Pr6liaJ Anarqllism a11 llintls Gends: a piodilpio caltaral de Awlino Fátt:olo 
( 189tJ..l921J.'" · Nest/J ~· apre~nto ~ ce~ em que o ano.rquisto Av~lino _F ós
colo exerceu sua prdnca libertário., no intcio deste século. O tmbalho foi realizado 
duranle os dois últimos anos do seu curso de grtu:Juação em HistfJritJ na UFMG, 
com apoio do CPq ( 1984) e do CNPq (1985), sob a orientação da pro .f- Eliallll Re
gina de Freitas Dutra. 

R. Dept!deHistdriadaUFMG. 8eloHorizonte.1(2):l02-120,jun.l986 
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O povoado do Cedro situava·se na freguesia de Nossa Senhora do Carmo 
doTaboleiro Grande, criada em 1840 e elevada à condição de Vila em 1911. Lu
garejo pequeno, em pleno sertão mineiro, de baixa densidade demográfica: na 
sede vila encontramos, em 1920, cerca de 1300 mor,adoresft). 

As atividades agro-pecuárias em toda a região do municfpío de Paraope
ba, onde situava-se a antiga Taboleiro Grande, tinham um caráter bem precário. 
Numa área total de 55676 hectares,apenas 2.951 hectares eram cultivados até 
1920. Segundo o censo deste ano, podemos constatar a má distribuição de ter
ras: sete proprietários possuiam de dois a cinco mil hectares. No outro extremo, 
podemos contar cento e quarenta e sete proprietários de extensões de até QUa
renta hectares: 

TABELA I 

Número e Extensão das Propriedades no Munic(pio de 
Paraopeba. 1921 

EXTENSÃO IEM HECTARES) 

Até40 
De 41 a 100 
De 101 a 200 
De 201 a 400 
De 401 a 1000 
De 1001 a 2000 
De 2001 a 5000 

N~ DE PROPRIEDADES 

147 
27 
17 
15 
15 
09 
07 

Fonte: Anuário Estatfstico do Estado de Minas Gerais. Ano I, v. 111, Belo Horizonte, lm· 
prensa Oficial, 1921. p. 113. 

O baixo grau de mecanização das atividades agrícolas pode ser avaliado se 
compararmos o valor das terras (cerca de 3.342.753$000 réis) com o valor total 
dos maquinismos e instrumentos agrários existentes em todo o municfpio (cerca 
de 117.000$000 réis). As principais produções eram de cana de açúcar (61.100 
quintais, ou seja, 3.666 toneladas por ano) e milho (45.406 quintais, ou 2.634 to· 
neladas aproximadamente). Na criação, os bovinos somavam 13.634 cabeças e 
as galinhas, 23.723. A produção de leite também se destacava: 47.850 litros anu
ais.12) 

Má distribuição de terras, baixfssima mecanizaçâo1 grandes extensões de 
terras incultas, má produtividade: caracter(sticas básicas da agropecuária no 
município de Paraopeba, tão tfpicas do sertão brasileiro. 

Entretanto, a localização da Fábrica de Tecidos do Cedro, a apenas 2 qui
lômetros da sede da freguesia de Taboleiro Grande, desde 1872 (data da funda· 
ção da fábrica), dava à economia da região um caráter mais dinâmico, pelos re
cursos e empregos que gerava, petos melhoramentos que acarretava para a re
gião. logo adiante, falaremos mais sobre as condições gerais da fábrica. O que 
gostarramos de ressaJtar, por agora, é a sua importância para Taboleiro Grande. 

O censo de 1920 nos dá idéia das péssimas condições de urbanização pre-

(1) ATLAS Chorográfico Municipal~ vol. 11~ 8, Horizonte~ Imprensa Oficial, 1926, p. 9~ 
(2) ATLAS Chorográfico Municipal. volll~ p. 94. · 
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sentes na sede da vila: inexistência de fuz elétrica, de rede de esgotos,água potâ
ver e calçamentos nas ruas (S). 

A nfvel polrtico, o predomfnio cabia aos .membros da família Mascarenhas. 
~poderosa na região, grande proprietãria da Fábrica do Cedro, além das Fábricas 
da Cachoeira (fundada em 1874) e de São Vicente (fundada em 1892}, todas si
tuadas na região central de Minas. Os Mascarenhas participavam a~ivamente na 
vida polftica da região, como vereadores e até mesmo como presidentes do m u
pJfrpio de Paraopeba, como é o caso do Coronel Caetano Mascarenhas em 1918 

Numa região tão pobre, a Fábrica ganhava imenso destaque e desempe
nhava papel primordial para a economia local. 

A famflia Mascarenhas, antes da fundação da fábrica do Cedro, era pro
prietária da fazenda São Sebastião, localizada ~m Taboleiro Grande. A fazenda 
gozava, de grande prosperidade, possuindo mais de cento e cinquenta escravos. 
Serão membros desta famflia os fundadores da Fábrica do Cedro: Antônio 
Cândido, Bernardo e Caetano Mascarenhas. A maquinaria foi importada dos 
EUA e um maquinista americano, devidamente habilitado, foi contratado; (S). 

Nos fundos da fábrica· foram construídas casas a serem alugadas às 
famflias operárias. Para esta pequena população, foram estaberecidos rfgidos 
regulamentos internos e externos à fábrica "no intento de assegurar a ordem e o 
respeito entre os moradores", segundo as palavras dos próprios Mascarenhas 
(6) . 

Em 1882 os irmãos Mascarenhas dirigem uma carta à Câmara Municipal 
~Sete Lagoas(11. Nela expõem a situação da fabrica em seus primeiros anos: o 
capital somava 300.000$000 réis, o maquinismo era inglês e americano,. a fábrica 
possura 40 teares. empregava 130 pessoas (sendo 60 menores) e produzia cerca 
de 30.000 metros de tecidos. No ínicio, a empresa teve grandes dificuldades em 
encontrar mão-de·obra especializada; tendo necessidade de contratar mestres, 
geralmente ingleses. Como se pode constatar, no 11? Relatório Anual, apresenta
do pela Diretoria da Cia. Cedro e Cachoeira aos Senhores Acionistas, 
em 17.03.1884, a falta de mã.o-de-obra adequada ao trabalho fabril foi um dos 
principais obstáculos nos primeiros anos, ao lado da falta de maquinismos mais 
modernos. Este problema ê ressaltado com ênfase pelo relatório. A importação 
era insufuciente para atender às necessidades da fábrica. 

Além disso, maquinismos mais sofisticados eram, sem dúvida, muito mais 
caros do que os que a empresa vinha adquirjndo logo no inicio de sua fundação, 
quando os gastos não poderiam ser muito elevados. Assim, a empresa importa
va mecanismos jã considerados obsoletos nos pafses mais industrializados e que 
eram vendidos a preços mais baratos. 'Nessa reunião, serão discutidas formas de 
manter os trabalhadores jê perfeitamente "adestrados'': 

•• o sistema de prêmios anuais gradativos pagos de 5 em 5 anos in
citarão a constância e a aplicação e têm dado excelentes resultados 
em muitos estabelecimentos industriais na Europa, entre os quais 

(3) Idem, p. 95. 

(4) ANUÁRIO de Minas Gerais. vol. Vf, tomo V, Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1918, p. 
1055. 

{5) MASCARENHAS, Geraldo, ~ntenlrio da Fábrica da Cedro - Hi$16rico (1812-1~. 
Belo Horizonte, Edição Particular, 1972. · 

(6) Idem, p. 73 
(7) Idem, p. 88. 
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nota·se a importante saboaria Pinaud, de Meyer & Ciar de Paris; ( •.• J. 
Esses prêmios não são pagos em dinheiro. porém em caderneta de 
juros: a Caixa Econômica é também criação indispensável nas fábri
cas; nelas, o operário deve depositar uma pequena quantia no fim de 
cada mês e onde ficarão também depositados os prêmios que tiver 
alcançado"18 ). 

Nessa mesma reunião dos acionistas, outro problema seré discutido: o de 
falta de maquinismos. Os acionistas são informados de que já se havia realizado 
uma encomenda, visando sanar este mal: dentre a encomendas, 2 turbinas e 50 
teares. 

As dificuldades enfrentadas pela fábrica, neste ano de 1884, refletir-se·âo 
nos dados apontados por este balanço anual. A produção de tecidos será menor 
do que os 300.000 metros produzidos em 1882: 234.041 metros. O número de 
empregados também diminuirá: 123 trabalhadores (30 homens, 53 mulheres e 
40 menores). sendo que, em 1882, havia 130 trabalhadores. 

Os mesmos problemas marcarão os anos seguintes. Conseguir~se-ã, po
rém, aumentar um pouco o número de trabalhadores. 

TABELA 11 

Número de Operários da Companhia de Tecidos 
do Cedro. 1885 -1891 

ANO 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
l891 

Nç:> DE OPERÁRIOS · 
132 
189 
233 
235 
253 
242 
256 

Fonte: Relatórios Anuais da C ia. Cedro e Cachoeira, apresentados aos Acionistas ( 1885 a 
1891) 

Este aumento dever-se·á aos esforços empreendidos pela firma no senti· 
do de estabilizar a mão de obra. A idéia da Caixa Econômica, ventilada na Reu· 
nião de 1884, vai ser concretizada em 1887: prêmios anuais eram distribufdos 
conforme o tempo de trabalho e cada operário era obrigado a depositar, men·, 
sal mente, 10% de seu salário. Em 1891, os salários são aumentados em 20%. 
numa tentativa de evitar o êxodo da mão de obra para outras fábricas que ofere
cessem melhor remuneração. Em 1892, outra idéia antiga a ser colocada e·m 
prática, seré a fundação de armazéns para os trabalhadores, que foi justificada 
como sendo um benefício aos oper~rios, mas certamente foi um bom meio de 
mantê·los, à medida que os individava. Ao mesmo tempo que utilizava tais ar
tifícios; a fábrica tentava dar a . impressão de oferecer a seus empregados me
lhores condições possiveis: 

"Para que se consiga a sua estabilidade (a do operário) é .preciso que 
se lhe proporcione vida barata, que se lhe excite o comportan;tento ~ 

{8} Idem,. p. 125, 126. 
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a coragem com a perspectiva de um pecúlio, ou de pelo menos um 
amparo na moléstia"c9 

Malgrado todas estas tentativas, o problema continuará: em 1895. o Rela· 
tório Anual registra uma sensrvel retirada dos operãrios e, ·em 1896, a questão 
agravou-se ainda mais: 

"fnfelízmente não posso dizer que fosse regular o movimento desta 
fábrica, pois a produção decaiu sensivelmente e, consequentemente. 
o lucro não foi o quanto se poderia esperar. Vários motivos para isto 
concorreram, sendo o maior a inconstância do nosso pessoal, que, 
influido com promessas falazes de fábricas novas, foi de uma incons~ 
tância sem.limites"(10l. 

Esta situação tenderá a melhorar e, nos anos seguintes, a produção será 
aumentada significativamente. Os lucros, entretanto, manter-se-ão relativa
mente estáveis, apesar do aumento nos anos de 1905 a 1906: 

ANO 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

TABELAIII 

Produção e lucro da C ia. de T ecido:s do 
Cedro. 1903-1908 

PRODUÇÃO (EM METROS) 

747.636,6 
776.765 
900.204,6 
934.982,3 

1.045.518 
1.043.100 

LUCRO (EM RÉIS) 

161.172$646 
162.060$800 
217.484$545 
237.551$760 
148.467$503 
160.000$000 

FONTE: Relatórios Anuais da Cia. Cedro e Cachoeira Apresentados aos Acio~ 
nistas, 1 '903 a 1908. 

As más condições da fábrica podem ser consideradas como importantes 
ao analisarmos o fato dos lucros não aumentarem: os relatórios anunciam gran~ 
des gastos com reformas do prédio ·(repleto de goteiras){11l e acusam a inefi
ciência das máquinas utmzadas: 

" .•. para se por esta Cia. em estado de concorrência com as demais fábri
cas, é de suma necessidade que se trate o mais brevemente possivel do 
melhoramento de suas máquinas"(12). 

(9) RELATÓRIO Anual da Cia Cedro e Cachoeira Apresentado â Assembléia geral Ordi· 
nária dos Acionistas, 1892. . 

<ioJ RELATÓRIO Anual da Cis. Cedro e Cachoeira Apresentado ê Assembh1ia Geral Ordi• 
nária dos Acionistas, 1896. 

(11) RELATÓRIO Anual da Cia. Cedro e Cach;oeira Apresentado ê Assemb~~ia Geral Ordi
nária dos Acionistas, 1904. 

(12} RELATÓRIO Anual da Cia. Cedro e Cachoeira Apresentado à Assembléia Geral Ordi· 
nária dos Acioni$tas, 1905. 
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O mau estado das turbinas determinará frequentes quebras do ritmo de 
trabalho, como em 1906 e 1907. 

Tais condiçõe~ eram, em parte, compensadas por uma superexploração da 
mão de obra: até l905, .os trabalhadores labutavam de sol a sol, enquanto a luz 
natural o permitisse. A partir deste ano, a empresa poderê aumentar ainda mais 
a jornada de trabalho com a instalação de luz elétrica: o relatório anual refere·se 
às vantagens da luz artificial, que permite uma ~ornada de trabalho ma ror mes
mo no inverno, quando os dias são mais curtos 3 >. 

Juntamente com o problema gerado por uma maquinaria obsoleta, havia 
outro de grande peso: a conjuntura econômica, nacional, marcada pela deflação, 
pela queda vertiginosa da demanda, pelos crescentes atrasos de pagamento pela 
enfraquecida clientela. Serâ nestas condições que a fábrica terã que esforçar-se 
para renovar su;as máquinas. sob pena de não resistir à concorrência. 

Os próximos anos serão, portanto, de produção estacionária e de lucro in
significantemente crescente, caindo vertiginosamente em 1914.: 

ANO 

1909 
1910 
1911 
1912 
1914 

TABELA IV 

Produção e lucro da Cia. de Tecidos do 
Cedro, 1909 a 1914 

PRODUÇÃO (EM METROS) 

934.995 
939.833 
998.624,6 
975.196 

* 

LUCRO (EM RÉIS) 

, 88.000$000 
. 1 60.020$000 
246.386$890 
200.233$367 
149.711$807 

Fonte: Relatórios Anuais da Cia. Cedro e Cachoeira, apresentados ã Assembléia Geral dos 
Açionistas, 1909 a, 1914. 

Nota: * Os dados referentes a lucro em 1913 e à produção em 1913 e 1914 não constam 
nos relatórios destes anos •. 

Apesar das dificuldades, grandes esforços foram realizados no sentido de 
melhorar os equipamentos: novas turbinas serão instaladas em 1910, em 1912 
serão adquiridas máquinas que permitiam um emprego de menor número de 
mão de! obra. Se no fim do século XIX a falta de trabalhadores era um problema 
crucial , no inicio do século XX a situação inverter-se-á: a baixa demanda e a in
trodução de máquinas mais modernas determinarão uma necessidade menor de 
operários. Se em 1891 havia 256 operários, em 1912, o número será quase o 
mesmo: 290 trabalhadores. Como se vê, o crescimento do número de mão de 
obra empregada foi insignificante. 

Na reunião dos Acionistas para o balanço de 1913 as seguintes resoluções 
são tomadas, dentre outras: os gerentes das fábricas seriam recomendados are· 
duzir o f'l úmero de operá,rios ao estritamente necessário e, se possive1. a reduzir 
também seus salários. A fábrica do Cedro não funcionaria aos sábados (o Que 
reduzia o sa.lário. já que os operários ganhavam por trabalho realizado ou por 
dia de trabalho). 

(13• RElATÓRIO Anual da Cia. Cedro e Cacl'toeira Apresentado ê Assembléia Gerar Ordi
nária dos Acionistas. 190S. 
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Esta serâ uma época de grande sofrimento para os trabalhadores, como 
comprovam os jornais da época. Denuncia-se o desemprego, a instabilidade dos 
que ainda estavam contratados, a dispensa de operários antigos: 

"Deve-se retirar deste lugar, amanhã, com sua famflia, para Pitangui, 
o nosso velho amigo Antonio Mourão. 
Esse nosso amigo trabalhava há 16 anos nesta fábrica, tendo tam
bém prestado 'Serviços à fábrica São Vioente, durante 9 anos. Causa 
muito pesar a sua retirada, tanto mais quanto é ele um profissional 
habilitado e um dos mais antigos empregados da Ci;a. Cedro e Ca
choeira. (. .. ) É assim que aqui ultimamente se recompensa o traba· 
lho. ( •.. ) 
É penosíssima a situação do operariado desta fábrica, pois conti
nuam parados, diariamente, 70 a 80 teares"f14l. 

Se 1914 pode ser considerado o ano de auge da crise, (o balanço da com
panhia foi encerrado com o prejurzo de 30 contos de réis) os anos seguintes as
sistirão a uma rápida recuperação. A conjuntura econômica favorecerá imensa
mente tal situação, pois, com a 1 ~ Guerra mundial, a demanda pelos produtos 
têxteis crescerá de maneira significativa. O esforço para o melhoramento dos 
equipamentos durante todos essés anos de crise será recompensado: a empresa 
trabalhará cada vez mais com uma menor capacidade ociosa e poderá aproveitar 
plena.mente seus recursos. Em 1917, a Companhia terá um lucro de 282 contos 
de réis e, em 1925, 1.458 contos de réis {15) • 

O que nos interessa agora, que já delineamos as condições gerais da fábri
ca, são seus trabalhadores. Tentaremos pensar suas condições de vida,. seu coti
diano, dia~a-dia sofrido no vai-e-vem das crises e recuperações da empresa. 

Como eram os operários da Cia Cedro e Cachoeira naqueles tempos? Uma 
,classe organizada, com um alto grau de conscientizaçãor articulada em um 
sindicato fortemente reivindicativo e independente? Certamente, não. As apa
rências podem até levar-nos a acreditar em sua passividade: não havia nenhum 
tipo de organização operária de cunho mais combativo, não hã nenhum registro 
oficial de tentativa de greve ou de qualquer tipo de paralisação. 

Dois tipos de objeções nos levam a desconfiar destas aparências: primei
ramente, acreditamos que a história oficial <

16
> da cidade apagou, na memória 

de todos, qualquer tipo de manifestação de insatisfação. Nos comunicados da 
empresa, publicados em jornais da época, podemos avaliar a idéia que se dese
java popularizar: 

~~A população do Cedro é avaliada em mil almas (_ .. ). Essa crescida 
população caracteriza-se pelo. amor ao trabalho e apreciável lndole 
ordeira, vivendo em famflia, numa convivência amistosa"(' 7 ,. 

O amor ao trabalho~ o caráter ordeiro: a idéia que permeia todo-o texto é a 
da inexistência de conflito, já que a população do Cedro é uma famUia, patrões e 
empregados que trabalham com o mesmo fim, ou seja, o progresso da fábrica e 

.. 
I 

(14) FÁ_BRICA Do Cedro. Gazeta de Paraopeba; Villa Para~pebe - 30.08.1914, ano IV, n!! 
177, p. 4. 

f15) MASCARENHAS, op. cit., p. 196, 197 J 

(16) Ao falarmos em "história oficial" estamos nos referindo ã memória~ que tÕnla mais 
vislvel as histórias das. classes dominantes em detrimento das classes populares. W. 
Benjamin destaca a importância de um rompimento com esta memória, do resgate d{ll 
história que fracassou, do passado submerso e esquecido que não foi revelado e não 
consta d.a história oficial. Ver, a propósito, GAGNESIN, Jea,nne Marie. Memória e Li
bertação. In: W. Benjamin- Os Cacos da Hist6ria. São Paulo, Brasiliense, 1982. 

( 11) A Fábrica do Cedro. Folha do Cedro. C;dro. 10.12.1911, ano I, n~ 37, p. 3. 
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o bem estar geral (sendo estes últimos intimamente identificados}. Ao mesmo 
tempo que se fala do progresso da fábrica, aponta-se os benefrcios estendidos a 
toda a população: construção de ';uma bonita capela" no centro da praça princi
pal; a ~undação de um jornal"sem fi:líação partidária, livre, portanto, das paixões 
que a política fomenta, apaixonando os espíritos e acendendo pugnas nem sem
pre agradáveis", (o jornal era "O Operário", periódico apoi'ado pela diretoria da 
fábrica}; fundação de escol as, grupos de teatros, etc < 

1 8 >. 
Obviamente que não haveria lugar neste tipo de discurso para se denun

ciar as reais condições de vida do trabalhador local. 
O segundo motivo que nos leva a duvidar da aparente passividade daque

les operários é bem simples: não concordamos com análises do movimento 
operário que o avaliam segundo certos padrões que permitiriam qualificá-lo 
como revolucionário ou não; coerente ou não com a "missão histórica" atribuída 
ao proletariado. Se fizéssemos isto; estaríamos pré-determinando o que ela de· 
veria ou não fazer, imputando-lhe um papel revolucionário aleatoriament.e e, a
lém do mais, escolhendo seus meios e seus fins. Como afirma Marilena Chaui, o 
romantismo de certas concepções impede que se indague se "sob o discurso 'a
lienado', submisso à crença nas virtudes de um poder paternalista, não se es· 
conderia algo que ouvidos românticos não são capazes de ouvir", já que o iné
dito muitas vezes se oculta "sob a carapaça do costumeiro"( 191. 

Não tencionamos buscar na prática dos trabalhadores do Cedro do início 
do século uma suposta atitude "autêntica" e "própria" da classe operária. Nosso 
objetivo será aproximarmo-nos do processo de formação desta classe. suas. 
condições, sua vida, suas especificidades: homens que, em pleno sertão mineiro, 
largaram suas enxadas para serem ensinados por trabalhadÇ}res ingleses, con
tratados pela empresa, a manejarem os equipamentos; trabalhadores pratica
mente isolados das outras fábricas por uma grande distância em quilômetros, 
maior ainda se pensarmos nas condições de ·transportes e comunicações na épo
ca. Tentaremos, assim, seguindo o caminho de Thompson (20), pensar a classe 
operária em seu próprio processo de constituição, levando em conta a especifi
cidades do momento e da situação em que se encontrava. Queremos aproxi
marmo-nos da realidade em que viviam, seu sofrimento, as manifestações dire· 
tas e aparentes; as insatisfações sufocadas, mas que. de alguma forma refle
tiam-se no dia-a-dia~ os "gritos e sussurros". 

Logo após a fundação da Companhia de Tecidos do Cedro, homens, mu
lheres e crianças foram contratados. Como esta mão-de-obra estava acostuma
da ao trabalho na lavoura, era totalmente inabilidosa para o manuseio de má
quinas. Esta utilização de mão-de-obra assalariada era realizada ainda nos tem
pos da escravidão e, como veremos. o regime a que serão submetidos estará 
bem próximo ao dos escravos. 

Os trabalhadores moravam na vila construída no fundo da fábrica, dentro 
da propriedade partictJiar dos Mascarenhas, em casas alugadas. Eram submeti
dos a um rígido regulamento interno à fábrica e a um outro que abrangia o pró
prio espaço de suas casas. O controle se estendia, portanto, sobre todos os espa
ços ocupados pelos operários. 

Quanto às condições destas casas, podemos faci,mente constatar que elas 
eram bem diferentes da definição dada pela própria emprensa, que falava em 

( 18) Idem, p, 3, 4. 

(19) CHAUf, MarHena. Cultura e Oamocracia ~o disanso competente e outros falas. ~ ed 
São Paulo. Ed. Moderna, 1982. p. 46-47. • 

(20) THOMPSON, E.P Tradici6n .. RevueRB y Consdencia de Clase - estudios sobre la aisis 
de la sociedade preindustrial. Barcelona, ed. Critica, 1979. 
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"excelentes prédios de moradia,'', "casa de bela aparência, de linhas graciosas" 
(21), o depoimento de uma antiga tecelã da fábrica traz a expressão 11Cafua de 
capim" para designar sua antiga moradial22). A prova inegável da precariedade 
das instalações p.ode ser encontrada numa entrevista realizada, em 1917, com 
um sanitarista contratado pela própria empresa. Provavelmente, no fim do sé
culo XIX, as condições deveriam ser ainda piores. Tal preocupação por parte da 
em pressa pode ser facilmente compreendida pelo próprio depoimento do sani
tarista J. Verdussen: este aponta, além do caráter fi1antrópíco da iniciativa, a ne· 

.cessidade de dar aos operários uma maior capacidade e uma erescente eficiên
cia: " •.. 0 homem não pode compensar máquinas deficientes e anular di

ficuldades; o homem doente, entretanto, ou melhor, mal tratado, não 
faz funcionar máquinas perfeitas ( .•• ) ficam por isso entorpecidos e 
não têm a mesma capacidade produtiva que deve ter o mesmo ho
mem submetido à boa habitação, alimentação, etc" <23

,_ 

Após estas considerações, que nos permitem perceber claramente as reais 
intenções da Cia cedro e Cachoeira ao co,ntratar o sanitarista, este se põe a falar 
sobre as moradias operárias. logo de início, ressalta que são m·uito boas e de
pois vai enumerando seus problemas: as casas não recebiam luz do sol; muitos 
cômodos não possuiám janelas; os assoalhos eram repletos de gretas, receben
do com isto os miasmas formados pela água que se acumulavam nos porões, 
misturados aos 1

'(. •• )insetos. ratos, gambás, gatos mortos e em decomposição 
( .. .)" que al i haviam. Os telhados eram cheios de gote.iras, pó e teias de aranhas; 
na ·frente das casas, os buracos favoreciam a estagnação da1 água das chuvas; as 
paredes das casas eram esburacadas, o que favorecia a existência de insetos, 
como o barbeiror o percevejo e a pulga. As soluções ventiladas por J. Verdus
sen não tocavam na possíwl participação da fábrica na solução dos problemas: 
cabia aos operários procurarem abrir janelas e portas para arejarem as casas, 
timpar devidamente os porões e ·os telhados com vassouras~ limpar as chaminés, 
encher de terra os buracos nas ruas, tapar os. buraquinhos das casas, etc. A lim
peza passava a ser um novo dever que, caso não fosse cumprido pelo cidadão, 
acarretaria a perda do dire~ito de possuir ·~um corpo são, que é a moradia da al-
ma sã''(24~, segundo as palavras do sanitarista. · 

Controlar o corpo, ensiná-lo a manter-se o mais eficiente possível, o mais 
produtivo. o mais capaz. Torná-lo são consistia em torná-lo útil, eliminar o to r
por causado pela miséria, estender o controle sobre a higiene diária, sobre a 
limpeza de cada teto, cada parede. Neste corpo então, haveria uma alma sã, obe· 
diente, passiva, controlada, cuidadosa com o físico que deveria servir <25

). 

(21) A Fábrica do Cedro. Folha do Cedro. Cedro. 10.1 2.1911, ano 5. n~ 34, p. J_ 
(22} DEPOIMENTO de O. Diol·inda dos Santos. Entrevista realizada em Caetanópolis, 

25. 11. 1984. 
(23) FÁBRICA do Cedro. Gazeta de Paraopeba. Villa Paraopeba. 16.09.1917. ano VIl, n!? 

337, p. 3 e 4. 
(24) Idem, p. 3, 4. 
(251 Analisando a ação do poder sobre os corpos, que busca extrair deles o máximo pos

s(vel, Foucault observa que, em determinado momento da história,o domln io sobre o 
corpo será cada ve:z mais orientado pela racionalidade. Uma das consequências disto 
será o abandono de uma utilização exausti.\ia: "o corpo, tornando-se alvo de novos 
mecanismos do poder, oferece·se a novas formas de saber (u.), corpo de treinamento 
útil ( ••. ) no qual ( ••. )se anunciará um ,certo número de exigências de natureza e de li· 
mitações funcionais ( .•. ).Os controles disciplinares das atividades encontram lugar em 
todas as pesquisás, teóricas ou prAticas. sobre a mAquina natural dos corpo&; mas eh~s 
começaram a descobrir nisso processos especfficos; o comportamento e suas exi
gências orgânicas vão pouco a pouco substituir a simples flsiça do movimento. O cor· 
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A1ém destas casas alugadas, havia ainda uma outra opção de moradia, esta 
apenas para as mulheres: o convento abrigava inúmeras moças, em especial 
aquelas que não possuiam famflia. No convento., certamente, o controle deveria 
ser tão ou mais rigoroso ·que na vila. Quanto às suas condições habitacionais, 
não temos informações sobre elas. 

As instalações da fábrica, por sua vez. não ofereciam melhores condições; 
como vimos anteriormente, os relatórios anuais aos acionistas faziam refe
rências constantes às goteiras existentes no prédio, o que deveria trazer grande 
umi,dade ao local de trabalho, principalmente por ser assoalho de madeira. Se
gundo depoimentos recol hidos de uma antiga tecelã da fábrica, a situação do 
prédio será muito ruim até a posse de Antonio Mascarenhas no cargo de diretor. 
Realmente, em 1916, o periódico local anuncia medidas de A. Mascarenhas para 
melhorar o prédio da fábrica, trocando o assoalho <26 ). Alías, foi sob sua direção 
que o sanitarista J. Verdussen foi consultado sobre as condições locais d~ mora· 
dia. 

É importante lembrar, entretanto, QUe tais medidas só foram tomadas no 
fim da segunda década. Ora, a fábrica, foi fundada em 1872, portanto, no período 
que nos interessa neste trabalho, as condições habitacionais podem ser avalia 
das como sendo as piores possíveis. 

A precariedade e a insalubridade das moradias comprometiam a saúde 
desta população operária, que, vivendo e trabalhando exaustivamente em locais 
sujos, úmidos e de fraca luminosidade, eram freqüentes, vítimas da tuberculose. 
Operários antigos da fbbrica foram unânimes em apontar a tuberculose como 
um dos principais males que atingiam a saúde dos operários. Aliada às extensas 
horas de trabalho diário e más condições higiênicas, a má alimentação também 
contribuía para isto. Os baixos salários e o frequente desemprego impossibil ita
vam uma alimentação adequada e saudável. 

A renda famil iar era a soma dos pequenos salários dos membros que con
seguiam empregar-se, já que a fábrica aceitava menores e mulheres 1em grande 
escala. Os salários eram realmente baixos: em 1912, a média paga a cada traba
lhador por dia era de c'erca de 1$500 ,ré is <271

; Em 19118 os dados são mais preci
sos: os homens ganhavam 2$000 réis e as crianças $500 réis diários (.2 IJ> . 

Alguns artifícios eram usados pela empresa para a diminuição dos gastos 
com salãrios. As tecelãs, por exemplo, não ganhavam por dia de serviço, mas 
por tarefa . A qualidade do pano confeccionado era também levada em conta na 
hora do pagamento (29 ). Isto, sem dúvida, permitia um elevado g rau de exptora-

po,. do qual se requer que seja dócil aM em suas mfnimas operações. opõe, e· mostra 
as condtções de funcionamento próprias a um organismo.' FOUCAULT, M. Vigiar ·e 
Punir. Pettópolis, Vozes, 1983, p. 14~141. 

{26) FÁBRICA do Cedro • IJma Visita a esse antigo estabelecimento industrial. Gazeta de 
P'arao peba. Vi lia P.araopeba - 20.02..1916. Ano V, n!? 255, p. 1 e 2. 

(27) RELATÓRIO Anua l da Cia. Cedro e Cachoeira Apresentado à Assembléia Ger9l Ordi
nária dos Acionistas, 1912. 

(28) OS OPERÁRIOS do Cedro. Gazeta de Paraopeba. Vílla Paraopeba. 15.09.1918~ ano VIII, 
n!? 507. p . 5. 

(2S) DEPOIMENTO de Diolina do~ Santos. Caetanópolis, 25.11.1984. 
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ção. O emprego de menores também possibilitava que se pagassem baixíssimos 
salários: O. Zora, antiga tecelã, hoje com 95 anos, começou a trabalhar com 7 
anos de jdade, ou seja, em 1902 e chega a lembrar-se de ter ganhado, quando 
criança, cerca de 200 réis díários.(30). 

A grave crise que abrangeu o início do século até mais ou menos 1915 e o 
desemprego em massa que acarretou, contribuíram para a desvalorização dosa
lário. O excesso de mão-de-obra levava os operários a aceitarem qualquer preço 
pela sua força de trabalho, a instabilidade do emprego era imensa e qualquer in
satisfeito podia ser substituFdo rapidamente. 

Outro problema enfrentado era o constante atraso dos pagamentos: em 
maio de 1914, por exemplo, os trabalhadores do cedro não recebiam desde fe
vereiro. Nesta ocasião, a fábrica contratava seus trabalhos apenas durante três 
dias da semana, o que abaixava ainda mais o nfvel de vida. já que ganhavam por 
dia(31 ). 

Em 1918, apesar da melhora da situação da fábrica o salário continuará 
baixo. Os operários se mobilizarão em torno desta questão, reivindicando ma
iores ordenados. Buscarão o apoio da imprensa local, que o concederá, dedican
do páginas inteiras à discussão da questão salarial: 

" ... é na qualidade de jornafístas independentes que temos advogado 
a causa que pleiteam os operários da fábrica do Cedro: o aumento 
dos salários ( .. .) a maior parte dos que ali labutam honradamente, 
cooperando para o engrandecimento da Cia. Cedro e Cachoeira, não 
é remunerada com a de·vida equidade. Há ali, por exemplo, pais de 
família que vencem 2$000 réis diários, moços que ganham 1$500 e 
meninos que recebem $500, o que,fora de dúvida, num tempo des
tes, não é suficiente, nem para "se passar maJ"f32

). 

O horário de trabalho sempre foi rfgido; no início, antes da instalação da 
luz elétrica (em 1905), trabalhava-se enquanto a claridade do dia o permitisse. 
Logo que o sol despontava. o sino da fábrica chamava para o início de mais um 
dia. Segundo o depoimento de O. Diolinda, nem os atrasos menores eram ad
mitidos; se algum operário se atrasasse pela manhã, por exemplo, só à tarde 
poderia retornar, perdendo com isso boa parte de sua minguada remuneração 
diária. 

(30) Infelizmente não conseguimos obter listas de preços da época em Taboleiro Grande. 
Entretanto, acreditamos que a seguinte lista de preços relativos ao merc. central em 
BH, poderá ajudar-nos a mensurar, aprO)Cimadamente, o poder aquisitivo destes sa
lários: 

$110 
$120 

Fontes: Minas Gerais. BH, 3.01.1912. Ano XXI, nC] 2. p. 5. 
Minas Gerais. BH, 04.01.1914. Ano XXUJ, n"! 4. p. 10 
Minas Gerais. BH, 2 e 3.01.1918. Ano XXVII, n!? 2, p. 4. 

(31) A FÁBRICA do Cedro. Gazeta de Paraopeba. Vila Paraopeba, 24.05.1914, Ano IV, n~ 
163, p. 2. 

{32) OS pPERÁRIOS do Cedro. Gazeta de Paraopeba. Vila Paraopebe. 15.09.1918, Aro VIII. 
n- 507, p. 1. 
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A partir de 1'905,. com a instalação de luz elétrica, o horário de trabalho es
tendia-se, geralmente,. até as oito horas da noite, o que significava quase quinze 
horas de trabalho diário. Essa situação será mantida até maio de 1912, quando a 
maioria das fábricas já adotava o regime de 10 horas diárias. Depoimentos reali
zados por antigos operários, crianças na época, apontam a ocorrência de mani
festações "pacificas .. , como eles mesmo as definem, por parte dos operários, em 
protesto contra o horário. O discurso oficial, entretanto, preocupa-se em apagar 
qualquer lembrança destes acontecimentos, apresentando o que foi uma con
quista do 'rabalhador locaJ como um benetrcio espontaneamente concedido peta 
empresa. E a famosa "construção da memória pelos vencedores": 

" A Cia. Cedo e Cachoeira L . .} mantinha com espanto de todos que 
acompanhavam a sua acelerada evolução, uma velha ~usança, talvez 
por espírito de conservadorismo, qual o de um horário rigoroso de 
trabalho, exigindo do operário o máximo de es~orço. 
E ninguém, decerto, teria motivos para protestos: era a tradição que 
se mantinha, e quem para aqui entrava, sabia· que este era o regi
mento. 
Obedecê-lo ( ... ) era o que cumpria ao operário, que se despende a 
sua energia e põe em contribuição o seu esforço, tem para contra 
balançar o seu trabalho. o salário que recebe. 
E os operários da 'Cia. Cedro e Cachoeira' compreenderam muito 
bem isto. Não quiseram etes, nunca, macaquear o operário ,europeu, 
com os levantes e as greves( ... ). 
A ilustre Diretoria da Cia. Cedro e Cachoeira. num bem inspirado 
gesto de a,ltruísmo, (. .. ) acaba de adotar o dia de 10 horas de traba
lho"(33). 

Supressão do conflito, exortação da submissão, eliminação da possibilida 
de de se encarar a medida como vitória das reivindicações operárias: é a empre
sa que decidiu, quando e como desejou. Entretanto~ o que ficou na lembrança 
das crianças de então não foi exatamente isso: ocorreu uma manifestação, a in
satisfação foi demonstrada e houve uma vitória(34). 

O cansaço trazido por tão extensas jornadas era um determinante fator 
nos frequentes acidentes de trabalho: as perdas de braços nas máquinas, quan
do não da própria vida, eram constantes segundo alguns depoimentos. Algumas 
ocorr,ências são registradas nos relatórios anuais aos acionistas. Em 1889, o rela
tório anual da fábr'ca aos acionistas aponta o acidente ocorrido com o operário; 
que, perde um braço no descaroçador. Em 1891, outro operário perde seu bra1ço 
na mesma circunstância. Em nenhum caso há qualquer menção a indenização 
ou assistência às vítimas. 

Em 1906, A Nova Era, jornal anarquista editad·o na sede da freguesia de 
Taboleiro Grande, a 2 Km do Cedro, denunciava: 

"a 22 deste (setembro) foi apanhado por uma máquina e morreu 
instantaneamente, na Fábrica do Cedro, o operário Antônio 
Sant'Anna: Na lt~ta do industrialismo atual, em que cada qual quer 

(33) O NOVO horMio da Companhia do, Cedro. Folha do Cedro. Cedro. 12.05. 1912. Ano 11, 
n9 57. p. 1. 

(34) lr"!felizmente não conseg,uím.os obter maiores informações sobre o caráter destas ma
nifestações, jã que a 'imprensa não as registra. e as pessoas entrevistadas não conse
guiram nos fornecer mais dados sobre os acontecimentos, pois eram çrianças na êpo
ca em questão, Os relat6rios anuais da fábrica nlo fazem a menor referência a tais 
ocorr·ências. 
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produzir mais e mais barato, o pobre é sempre o sacrificado, e bom é 
quando as empresas não deixam perecer na miséria os deserdados 
que ficam" (35 

Em meio, a tanto trabalho e tantas dificuldades para sobreviver, pouco 
tempo sobrava para a diversão. para o descanso e o lazer. As mulheres, repre· 
sentativa parcela da mão de obra empregada, tinham .. além do serviço na fábri
ca, as inúmeras tarefas de donas de casa. Mas neste pequeno espaço a empresa 
procurava estender sua influência. Era proibida a entrada de qualquer circo ou 
teatro na região do Cedro, que era propriedade privada da fábrica. Co·m isto, 
controlava-se em parte o que os trabalhadores poderiam assistir. -

E.ntretanto, a total falta de opções levava a população do Cedro à sede da 
freguesia de Taboleiro Grande, onde assistia-se à. missa, ia-se ao teatro de lá, 
participava-se de festas. 

Na segunda década do século XX, assistiremos a um cerceamento destes 
contatos com o exterior do espaço delimitado pela região da fábrica: em 1912, 
apesar das crescentes dificuldades enfrentadas, a empresa construirá um prédio 
para o funcionamento do ,;Ciub literário Cedr,ense". onde passaram a ser ensa
iadas peças de teatro e'ncenadas pelos trabalhadores e também funcionava uma 
biblioteca. A inauguração será realizada em agosto· de 1912, com a encenação da 
peça Segredo da Confissão, de Vasco Azevedo. O nome do autor é significativo, 
pois alguns de seus artigos publicados na Folha do Cedro podem nos indicar 
suas amistosas relações com a diretoria da fábrica. Vejamos este trecho onde se 
refeTe ao Cedro: 

"Tive agradável impressão desde o momento em que, após uma fa
tigante marcha de muitas léguas, avistei a casaria desta localidade 
florescente, que vertiginosamente se desenvolve dirigida, na atua
lidade, por um espírito ·empreendedor e progressista - o Coronel 
Caetano Mascarenhas" (:3 G). 

Se pensarmos que na sede da Vila, o teatro locar apresentava peças de cu
nho revolucionário como Gaspar, o Serralheiro, A Grilheta, O lngles Maquinista, 
O Semeador e outras, como podemos constatar nos jornais da época (an, o 
teatro do Cedro oferecia a seus operários pecas rearmente "inofensivas", como 
A Borboleta Negra. A Dona de Casa, As Flores(3B). 

A direção da fábrricar tinha grande interesse em evitar as constantes idas 
dos operãrios à sede da vila. Al1i morava Avelino Fóscolo, militante anarquista 
que organizava espetáculos teatrais de conteúdo revolucionário, divulgava livros 
e jornais e panfletos libertários e. difundia as idéias anarquistas. 

Sempre preocupada em estender seu domínio sobre tudo que se relacio
nava com as atividades dos operários fora do local de trabalho, a emp1resa toma
rá, muito cedo, a iniciativa de promover a educação para os filhos dos operários. 
Desde o primeiro relatório anual da empresa, podemos constatar a existência de 
escolas: 

uH á nas fábricas escolas noturnas para os operários de ambos os se
xos que são frequentadas por 60 meninos e 27 meninas" (39 >. 

(35) A NOVA Era. 27.09.1906. Ano I. n~ 3, p. 2. 

(36} AZEVEDO, Vasco. A Fábrica do Cedro. Folha do Cedro. Cedro. 10.12.1911, Ano I, n~ 
37, p. 3. 

(37l Ver Gazeta de Paraopeba. VHa Paraope·ba. 22.0a 1915. Ano I, n2 229, p. 2e 06.04.1918, 
Ano VIl. n2 427, p. 1. 

(38) GAZETA de Paraopeba. Vila Paraopeba. 02.12.191-7. Ano VIl, n~ 348, p. 2. 
(391 MASCARENHAS, op. cit ••. p, 130. 
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O curso noturno, mais tarde. será transformado em diurno • .Em 1913, po
rém, a gerência da Cia Cedro e Cachoeira obterâ junto ao governo uma subven
ção de 60$000 réis mensais para a reinauguração de um curso noturno c•o>. 

Pouqursimos, provavalemente, podiam frequentar tais escolas e a ma1ioria 
dos operários era analfabeta. Entretanto, a extensão do controle sobre a educa· 
ção era certamente um meio eficaz para uma dominação maior. 

A Fábrica do Cedro procurava estender seu controle sobre todos os as· 
pactos possíveis do cotidiano. Em 1875, foram elaborados os Regulamentos In
terno e Externo da fábrica. Tai's regulamentos estabeleciam as normas que de
veriam assegurar a disciplina e a ordemJ não só dentro da fábrica mas também 
no espaço da Vila operária, onde residiam os trabalhadores. Consideramos estes 
regulamentos como expressão clara da existência de um controle intensivo so
bre os operários. Assim~ nós nos deteremos um pouco mais em sua análise <41 l. 

Os objetivos que norteavam os regulamentos baseavam-se, principal
mente, na necessidade da ordem e da disciplina para o bom andamento dos ne
gódos da fábrica. 

Segundo Foucault, as disciplinas podem ser definidas como "esses méto
dos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a 
sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma reJação de dociUdade-uti
lidade" (4 2

). Este cuidado detalhado visa à submissão dos corpos, o que torna 
mais eficaz sua utilização. A coerção ininterrupta estende-se sobre todos os es
paços, todos os tempos, com o objetivo de sujeitar os homens, suas atitudes e 
movimentos, aumentar sua capacidade de trabafho -e diminuir sua capacidade de 
luta, de protesto. Quanto mais obediente um corpo, mais ele é útil e vice-versa. 
Isto não implica numa apropriação do corpo: a disciplina dispensa este tipo de 
violência, lançando mão de meios mais sutis e indiretos. Nenhum detalhe será 
esquecido: "a minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o 
controle das minimas parcelas da vida e do corpo darão ( •.. ) um conteúdo laici
zado, uma racionalidade econômica ou técnica a esse cálculo mistico do ínfimo e 
do infinito" (43 >. 

Neste sentido podemos compreender as funções dos regulamentos da Cia. 
de Tecidos do Cedro; disciplinar os ~perários, submeter seus corpos, controlá
los, torné-los eficazes, adestrá-los (44 

• 

Os indtvíduos eram distribuídos espacialmente. A reunião dos trabalha
dores numa fábrica é condição "s.ine qua non" para que se possa submetê-los à 
d'isciplina, vigiá-los durante todo o tempo em que seu co pro esteja sendo utili
zado. Mesmo fora de seu horário de trabalho, os operários também ocupavam 
um espaço delimitado, de propriedade privada da empresa, que alugava casas 
por ela construídas. Este local também estará sob controle da fábrica, através do 
regulamento externo. Os corpos serão sujeitados à disciplina em todos os espa
ços e momentos: no prédio da fábrica e nas casas, no horário de trabalho e de 
descanso. 

A configuração deste espaço facilitava também o controle de cada corpo, 
individualmente: cada pessoa pode ser encontrada em sua casa, na repartição da 
fábrica onde trabalhava. Podia·-se, desta forma, "estabelecer as presenças e as 

(40] FOLHA do Cedro. Cedro. 27.07.1913. Ano 111, n~ 120, p. 1. 

(41) A fntegra dos regulamentos pode ser encontrada em MASCARENHAS, op. cit., p. 75 
a 83. 

{42) FOUCALT, M. op. cit .• , p. 126. 
(43) ,Idem, p. 129 
(44} A análise feita a seguir será baseada em FOUCAULT, M. op. cit .• 
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ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as comunica· 
ções úteis, interromper as outras. poder a cada instante vigiar o comportamento 
de cada um, apreciá-lo, sancioná'-Jo, medir as qualidades ou os méritos" ' 45

). 

A presença no espaço da fábrica era rigidamente" controlada, a falta só po
deria se dar em caso de moléstia comprovada e o mestre geral deveria ser avi· 
sado com ante::edênda. Para: se sair da fábrica antes do horário estabelecido, o 
trabalhador deveria portar uma licença por escrito do administrador ou mestre. 
No interior da fábrica ninguém podia abandonar seu lugar, máquina ou reparti
ção sem autorização de seus superiores. Toda movimentaçã.o devia ser conheci
da, qualquer deslocamento devia ser observado. O mestre geral tinha, como 
uma de suas funções, cuidar para que todos estivessem em seus devidos lugares 
durante todo o horário de trabalho. Todos os mestres o ajudavam nesta função 
e. ao porteiro. competia impedir que qualquer trabalhador saísse sem autoriza~ 
ção. 

Contratado no espaço. o corpo também o será no tempo, o horário reser
vado ao trabalho deveria ser rigorosamente respeitado. Cabia ao porteiro, fazer 
as chamadas nas entradas e saídas dos operários, anotando, no Livro de Ponto, 
as horas de trabalho de cada um. Deveria também zelar pelo bom funciona~ 
mente do relógio da fábrica, tocando o sino nas horas exatas de início e término 
de trabalho. Na Vila Operária. após as nove da noite. era exigido o silêncio. 
Também ali'. o horário estabelecia seus limites. 

Garantindo tempo para a utilização da força de trabalho e da reposição (a
traves do sono, a partir das nove da noite). os regulamentos visavam também 
aproveitar, ao máximo. o tempo empregado. Através de um "contmle ininter
rupto, pressão .d~s fiscais, anul~ção de tudo o ,q_ue po~sa pertubar e distrair~ t~a~ 
ta-se de constttUit um tempo mtegralmente uttl" t46 

: a conversa era pro1b1da 
entre os trabalhadores, assim como passear pelos corredores da fábrica; não 
se podia .ler, escrever ou realizar qualquer atividade que pudesse desviar a aten ~ 
ção do trabalhador. 

Outros métodos eram ainda utilizados para garantir o emprego da força de 
trabalho. Um deles era o bom emprego do corpo, onde "nada deve ficar oçio~o 
ou inútil -tudo deve ser chamado a formar o suporte do (:!to requerido"(47~. Não 
se permitia que os trabalhadores permanecessem assent(:ldos ou em posição in
conveniente. Todo o corpo deveria ser empenhado na realização da produção. 

Boa parte dos -regulamentos cuidava da vigilância. Não se observa, minu
ciosamente, apenas a produção, mas também "a atividade dos homens, seu ,co
nhecimento técnico, a maneira de fazê-lo. sua rapidez, seu zelo, seu comporta
mento" c48

•. A vigilância era realizada dentro de uma hierarquia, onde cada su
bordinado era controlado por seu superior e este, por sua vez, por seus colegas. 
Tudo isto era feito de forma continua e funcional. O mestre geral, subordinado 
ao gerente, controlava todos os demais mestres. Estes tinham, como uma de 
suas funções, observar e cumprir as disposições do re·gulamento. "admoestando 
aos operários que faltarem com seu deveres, repreendendo aos negligentes e 
dar parte ao administrador dos que se tornarem incorriglveis .. c49 

). 

O bom uso da · matéria prima e a conservação do maquinário e do prédio, 
também eram observados, o mestre geral cuidava para que, em todas as reparti-

(45) FOUCALT, op. cit. p. 131. 
(46) Idem, p~ 136. 
(47) tdem, p. 138. 
(48t Idem, p. 156. 
(49) MASCARENHAS. op. cit •. , p. 81. 
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ções, os serviços fossem feitos eom ordem e limpeza, para que nada se estragas
se por desleixo. Todos os mestres deveriam fiscalizar, minuciosamente,. todo o 
maquinismo, prevenindo o desperdfcio de matéria prima. Devia também inspe
cionar "amiudadas vezes" a qualidade do tecido produzido, anotando os defei
tos que aparecesssem para apresentar a:S peças ao administrador. Todos deve
riam zelar para que nada fosse perdido, para que nenhum desperdicio fosse co
metido. 

A defesa da propriedade privada era insistentemente regulamentada. Na 
Vila Operária era proibido invadir ou danificar propriedades, desmanchar cercas 
ou muros, utilizar qualquer objeto pertencente à fãbrica. o regulamento interno 
da fábrica, além de ter medidas que protegiam as máquinas e matérias primas, 
previa pesadas multas e até expulsão para aqueles que subtraíssem coisas perte
centes à empresa. 

Os regulamentos também tratavam de questões referentes à saúde públi
ca, numa tentativa de manter o minímo de salubridade que evitasse prejuízos ao 
bom andamento dos trabalhos. Na Vila, não se permitiam lixos nas ruas ou 
perto das casas, que deveriam conservar-se sempre limpas. As criações deveriam 
ser presas. Na fábrica, o assoalho e as instalações sanitárias deveriam ser mantf
dos limpos. As roupas usadas pelos trabalhadores também n:ão podiam ser su
jas. 

O controle sobre os corpos não se esquecia de detalhes e até mesmo as 
vestimentas eram regulamentadas, não se podia usar o que não fosse consrde
rado como decente e, dentro da fábrica, a roupa deveria-ser apropriada para o 
trabalho. 

Não se limitava a disciplinar o corpo, mas procurava-se adestrar também 
as mentes. Os contato,s entre os operários eram cuidadosamente evitados, tanto 
na vila, como na fábrica. Não se podia realizar nas casas, jogos. batuques, "reu
niões imorais", bebedeiras, desordens e tudo o que "prejudicasse o sossego pú
blico". Nas ruas e nas praças também eram proibidas "algazarras". Na fábrica, 
os colegas não podiam conversar e nem movimentar-se petas repartições. As 
idéias eram também controladas, não se podia escrever nas paredes, fazer cari
caturas, portar livros ou jornais dentro do local de trabalho. A obediência aos 
superiores era rigorosamente exigida, sob pena de expulsão. 

Eram previstas sanções para todo tipo de infração aos regulamentos. Os 
op,erários podiam ser apenas admoestados, se a falta fosse s~mples. Mas alguns 
casos eram punidos com multas até mesmo com expulsão. Casos graves, como 
por exemploi a desobediência, eram punidos com imediata demissão. Em casos 
mais simples, as reincidências poderiam levar o culpado a ser ccnsiderado~oomo 
incorrigfvel, o que implicava na expulsão. Assim, a promoção de reuniões consi
deradas inoonvenientes ou imorais na casa dos operãrios podia acarretar· uma 
multa de 5$000 réis, e 10$000 réis em caso de reincidência. A terceira ocorrêncía 
implicava na expulsão dos responsáveis. O roubo de qualquer objeto da fábrica 
era punido com multas na primeira e segunda ocorrêRcias (2$000 e 5$000 res· 
pectivamente). A terceira reincidência era punida com a expulsão. Algumas fal
tas, como criar capados soltos nos quintais, eram punidas, na primeira vez. ape
nas com a admoestação por parte dos superiores. As reincidências eram punidas 
com multas de 1$000 réis. Obviamente, o valor das multas deve ter sido alterado 
através dos anos. Os exemplos que citamos estipula o valor a ser pago na época 
da implantação do regulamento. em 1875. Este pequeno mecanismo pena"! en
contrado, nestes regulamentos, é comum a todos os sistemas disciplinares: 

"Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda 
uma micropenalidade do tempo (atrasos~ ausências, interrupção das 
tarefas), da atividade (d~satenção, negligência, falta de zelo), da ma
neira de ser (grosseira, desobediência), do corpo (atitudes 'incorre
tas', gestos não conformes, sujeiras,, da sexualidade (imodéstia, in-
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decência). Ao mesmo tempo é utilizada a tftulo de punição, toda uma 
série de processos sutis(. .. ). Trata-se ao mesmo tempo de tornar pe
nalizáveis as frações mais tênues da conduta, de dar uma função pu
njtiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disci.
plinarr: levando .ao extremo, que tudo possa servir para punir a mini
ma coisa" (50 ). 

Os regulamentos impostos pela companhia de Tecidos do Cedro a seus 
operários eram. sem dúvida alguma, eficazes mecanismos disciplinares cuja fun
ção era submeter, adestrar corpos e mentes, tornando-os dóceis, úteis e produ
tivos. 

Se os regulamentos eram urma forma raciona« da disciplina que recusavam 
a violência (pois eram proibidos os castigos físicos) a repressão existente em 
Tabolei.ro Grande e no Cedro era por outro lado, algo nada sutil. 

A ordem ;local era mantida pelo Coronel Caetano, que recorria a polícia de 
Sete Lagoas. quando necessário. Operários entrevistados recordam-se clara
mente de "Felão", um delegado especial, Çtmigo do Coronel, que era chamado 
constantemente ao local. Segundo O. Diolinda, antiga tecelã, as principais vhi
mas eram alcoól'atras e prostitutas. 

Nos jornais da época, encontramos notícias que expressam a indignação 
de toda a população local frente às brutalidades cometidas por esses destaca
mentos. denunciam-se os espancamentos frequentes de pessoas inofensivas, 
como loucos e mendigos. Casos de mortes são citados, como o de Hermenegil 
do, pobre deme~ nte que perambulava pelas ruas, assassinado a pancadas pelos 
guardas (s1). 

As denúncias de tais abusos no jornal local, a Folha do Cedro, trouxe 
sérios problemas a s~eus editores. em 1913, quando o jornal recebe ameaça. O 
operariado da fábrica do Cedro assumiu posição de solidariedade ao periódico. 

" ... muitas pessoas vieram trazer-llhe ô conforto de sua solidariedade 
pessoalmente, tendo os moços do Cedro lhe feito, na noite de 22 do 
corrente, uma manifestação{ ... ) o nosso redator( .... ) prometeu, sem
pre o seu concurso na defesa dos oprimidos na conquista das ~rana 
des causas., que interessem à nossa terrar, à coletividade enfim" 21 • 

Por medidas de segurança. o jornal muda-se para a sede da Vila (ss). A 
partir de então passou a chamar-se Gazeta de Paraopebal apresentando o 
subtítulo "Semarnário Independente". 

Tais ocorrências coincidiram com os anos em que o nrvel de desemprego 
entre os trabalhadores do Cedro foi mais alto ·e o nivel de vida deteriorou-se as,
sustadoramente, como vimos anteriormente. As denúncias do' jornal não se li· 
mitavam à violência, mas também à precãria situação dos operários. A Gazeta 
de P'araopeba mantinha, no Cedro, um correspondente1 que através de suas co· 
laborações, tornava pública a situação daquele lugar (54 • 

(50) FOUCALT, op. cit., p. 156, 160 
(51) ARBI.TRARIEDAOE. Folha do Cedro. Cedro. 21.04.1912. Ano lll, n~ 128,, p. 1. 
(52) FOLHA do Cedro. Cedro. 28.09.1913. Ano lll; n~ 129; p. 2. 
{53) "Consta-nos que &e diz por at que o nosso jornal será empastelado ( ••• ). Dadas as 

aprecia:ções que vão sendo feitas à Folha, pelo fato de cumprirmos o nosso ~ever, não 
nos admiraremos se de ho,je para emanhli nos vermos sem esta modesta tnbune, orn
de a verdade aparece sem receio. " Folha do Cedro. Cedro. 21.09.1913. Ano 111. n11 
128, p . 1. 

(54) Afirma o correspondente do Cedro: "Causou pesar neste I~.Jgar s transferência das ofi
cinas deste jorna'l para a sede da Vila. Entretanto, sei Que o seu redator tomou esta 
medida por i1ustificadas razões." Gazeta de l:'araopeba. v;ta Paraopeba. 24.05.1914. 
Ano IV, n~ 163, p. 2.. 
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A repressão nesta época continua rigorosa. co:mo nos conta o correspon-
dente em agosto de 1914: 

·~Foi criadQ um corpo de ronda neste lugar, não se podendo transitar 
à noite na rua que vai do escritório ao Moinho, sem que se requeira 
licença ao guarda respectivo ou se apresente um salvo conduto. In
formaram· nos mais, que brevemente será decretado o estado de sí
tio neste lugar (.,.). O inspetor de quarteirão desta fábrica acaba de 
;mandar confeccionar duas camisas fortes, diz.em, para serem meti
das nas pessoas que se embriagarem aqui, as quais ficarão ainda 
sujeitas a uma surra" css) 

No mesmo dia, o correspondente denuncia boatos, segundo os quais, ai· 
gumas pessoas tencionavam "passar a unha no correspondente". Foi a última 
vez Que o jornal publicou suas colaborações. 

Entretanto, cartas onde os verdadeiros nomes dos assinantes eram enco
bertos por pseudônimos, passaram a ocupar um papel de resistência e denúncia 
às arbitrariedades cometidas no Cedro. Em 1915, por exemplo, "Serrano" de
nuncia a repressão sofrida por um morador daquela localidade, o Sr. Mariano 
Cardoso. O gerente da Companhia cortara o abastecimento de água ao Sr. Car
doso, em represália ao fato de ser ele um profissional autônomo. o que consis
tia, sem dúvida, um "mau exemplo" para os trabalhadores assal:ariados: 

''Como todo mundo ficou sabendo, o gerente da Companhia, para 
vingar-se do Sr. Mariano Cardoso ,que aqui reside e é moço de carâ· 
ter independente (qualidade esta que constitue um verdade·ro perigo 
para quem a possue), mandou cortar à noite o cano que levava é~ua 
ao chafariz do alto do Cruzeiro, onde se abastecia o Sr. Cardoso·-< ). 

A violência era abertamente praticada e os abusos permaneciam impunes. 
Sem nenhuma proteção legal, operários eram presos e espancados. Será este al
tissimo nfv,el de repressão que teremos que ter, em mente, ao analisarmos as 
manifestações e lutas do operariado local: como afirma M. Chauí, para compre· 
endermos os resultados da atuação dos dominados, é essencial que levemos em 
conta a "eficácia da máquina repr,essiva montada, conservada e acionada pelos 
dominantes" 157

). 

As condições de trabalho e vida dos operários da Cia de Tecidos do Cedro, 
no início do sé<;ulo XX, eram precárias: baixos salários. grande instabilidade no 
emprego, más co·ndições de moradia e alimentação. O controle sobre todas as 
suas atividades (como lazer, educação, trabalho} era minucioso e exaustivo. A 
repressão era brutal e totalmente arbitrária. 

AveHno Fóscolo conviverá em Taboleiro g.rande com estes trabalhadores. 
Serã, em tais condi.ções, que atuará como anarquista. A especificídade desta si
tuaçáo exerceu influência na atuação de Fóscolo, que se voltou predominante~ 
mente para a prática cultural e para as relações de solidariedade que manteve 
com os operários. Em meio às condições, ac.ima descritas, Fóscolo buscou um 
caminho: ioftuir no processo de formação da classe, voltando-se p.ara seu coti
diano, para a discussão das questões nele surgidas, onde os trabalhadores iden
tificavam a diferença entre seus interesses e os dos patrões, a exploração que 
sofriam e o desejo da não opressão. E, ao escolher este caminho, lançou mão de 

(55) FÁBRICA do Cedro. Gazeta de Paraopeba. Vila Paraopeba. 30.08.1914. Ano IV. n2 177. 
p. 4. 

(56) GAZETA dé Paraopeba. 28.02.1915. Ano IV. n~ 203., p. 3.. 
(57} CHAut Marilena. op.cit., p. 46. 
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uma 'estratégia: a utiliz.ação do teatro, do jornalismo e da literatura. numa tenta· 
tiva de levar os agentes sociais a refletirem sobre o seu papel no processo his
tórico, à medida que se defrontavam com imagens construídas ficcionalmente, 
mas que possuram urna rntima Hgação com sua realidade ' > 

(*) Estas questões foram a essêncio. das reflexões realizadas na monografia "Frag-
111Dflm d4 Pr6tial AnarqJd.sta em llüttu Gaais- 11 prodat;iio t:IÚtlln:ll/k A.. F6scolo 
(1890-1921,.. 
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