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FERROVIA E TRABALHO: AS RELAÇÕES DE TRABALHO E O   

LAZER DOS FERROVIÁRIOS DA CENTRAL DO PIAUÍ, 1960 A 1980. 

Lêda Rodrigues Vieira 

 

A ferrovia fez parte da vida urbana de várias cidades brasileiras onde  crianças 

brincavam em trens e trilhos, mulheres trabalhavam e observavam a   

chegada e a partida da locomotiva e os velhos e jovens compartilhavam histórias. Nesse 

ambiente ferroviário, os trabalhadores tiveram ação   

decisiva na implantação dos trilhos pelo país, pois, com suas ferramentas,abriram 

caminhos, fincaram dormentes e trilhos, construíram assentamentos,   

estações e, com suas famílias, se anexavam em lugares remotos rumo a um destino 

desconhecido. A proposta desta comunicação é discutir quais as   

relações de trabalho e os lazeres de ferroviários que atuaram na construção, manutenção 

e administração da Estrada de Ferro Central do   

Piauí entre as décadas de 1960 a 1980. Para isso, analisaram-se memórias orais e 

documentos encontrados nas pastas de assentamento individual de   

alguns ferroviários e diretores da Central do Piauí, na perspectiva de compreender como 

antigos trabalhadores da Central do Piauí percebiam e experienciavam o mundo do 

trabalho, como se relacionavam no ambiente   

ferroviário com os colegas e que formas de sociabilidades praticavam no tempo livre. 

 

Entre a experiência operária e o discurso   

midiático: um estudo sobre o trabalho em frigoríficos de aves no oeste do Paraná. 

Aparecida Darc de Souza 

 

A atividade primária foi durante muitos anos a principal característica econômica da 

região do Extremo Oeste do Estado do Paraná. Entretanto esta   

história começou a se modificar de maneira mais acelerada a partir da década de 1990, 

quando teve início uma significativa ampliação do setor   

industrial na região. Estudos recentes indicam que este crescimento refere-se a um 



processo de desconcentração das indústrias no Brasil, cuja   

lógica responde a uma movimentação do capital em busca de vantagens fiscais e mão de 

obra barata. No caso do Extremo Oeste do Paraná, o que se observa não é a 

transferências de plantas produtivas, mas a instalação  de novas fábricas, 

particularmente frigoríficos de aves organizados por   

cooperativas agrícolas. Estas indústrias empregam cada uma, em torno de 1500 

trabalhadores que se concentram na linha de produção executando movimentos 

repetitivos e intensos de corte das aves. Este trabalho tem sido   

organizado segundo o modelo fordista e é atribuída a ele a razão para as freqüentes 

lesões causadas por esforços repetitivos. Tais lesões, aliadas ao cansaço gerado pelo 

trabalho, têm provocado grande repulsão dos   

trabalhadores frente a estas indústrias. Apesar deste sentimento de rejeição existe uma 

sistemática propaganda na imprensa local que promove e  celebra a presença de tais 

indústrias como geradoras de emprego, renda e   

desenvolvimento regional. Entre o sentimento dos trabalhadores e o discurso midiático 

prevalece este último. Considerando esta situação meu objetivo   

é problematizar tal processo histórico ressaltando a percepção dos trabalhadores sobre 

as relações e condições de trabalho vividas por eles. 

 

Trabalhadores e relações de trabalho em   

frigoríficos no Brasil e nos Estados Unidos (1970-2010): uma história comparada. 

Antônio Bosi 

 

Nos últimos 50 anos a indústria da carne no mundo destacou-se devido ao aumento 

ininterrupto da produção, à complexidade na divisão do trabalho e   

ao crescimento do número de trabalhadores nela ocupados. Este processo histórico tem 

sido comandado por empresas multinacionais que controlam desde   

a pesquisa de melhoramento genético animal até as políticas de âmbito municipal em 

determinadas regiões onde há o predomínio de abatedouros.  

Reconhecendo o Brasil e os Estados Unidos como dois dos maiores produtores de carne 

do planeta interessa-nos aqui discutir as relações de trabalho existentes nos frigoríficos 



enfatizando comparativamente a presença dos   

trabalhadores nele. Identificamos que o trabalho realizado nesses frigoríficos tem 

características comuns. Os trabalhadores realizam movimentos intensificados e 

repetitivos que os expõem a graves e freqüentes lesões (algumas irreversíveis). Os 

salários são os mais baixos do mercado de trabalho industrial e as jornadas, geralmente 

em dois turnos diários,reduzem dramaticamente a sociabilidade dos trabalhadores. Eles 

quase não   

veem os amigos e a família porque, como disse uma trabalhadora brasileira, “quando 

saímos do frigorífico não temos força pra mais nada”. Os   

poucos pontos de apoio oferecidos aos trabalhadores pelas duas legislações trabalhistas 

são sistematicamente burlados, a ação sindical é pouco   

combativa e as reduções no ritmo do trabalho, quando são determinadas por força da 

Lei, tendem a ser rapidamente anuladas por novos expedientes de exploração na linha 

de produção. Os trabalhadores que encaram estas   

condições o fazem porque não têm alternativas, e é exatamente este um dos elementos 

mais importantes e procurados por esta indústria. O seu   

sucesso é uma verdadeira tragédia social para os trabalhadores. Assim, nos propomos a 

discutir comparativamente a sorte de milhões de homens e mulheres empregados em 

frigoríficos no Brasil e nos Estados Unidos, tentando evidenciar uma história social 

recente do trabalho em frigorífico. 

 

Faces da honra: um estudo etnográfico entre   

operários das minas de carvão no Brasil e na França. 

Marta Cioccari 

 

Este trabalho analisa a construção da honra entre as classes populares, a partir de estudo 

etnográfico conduzido em duas comunidades de mineiros de   

carvão: Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, Creutzwald, na Lorena francesa. A 

investigação - que serviu de base à tese de doutorado (MN-UFRJ, 2010) - aponta que 

uma espécie de “grande honra” foi sendo delineada historicamente, servindo de suporte 

à imagem de heroísmo que   

carregam os mineiros de subsolo em diferentes lugares do mundo. Junto à “grande 



honra”, entretanto, mesclando-se ou opondo-se a ela, há uma   

multiplicidade de formas de “pequena honra”, alicerçadas seja no “orgulho” do trabalho 

bem feito, seja nas “artes” da malandragem, mas também ancorada em pertencimentos 

familiares, religiosos, políticos,   

esportivos, etc., e dizendo respeito aos seus cruzamentos. 

Esta pesquisa ancora-se na premissa de que, ao invés de uma superação da importância 

da honra entre classes populares, este valor é atualizado em   

novos moldes cotidianamente, obtendo configurações próprias em cada  contexto. Um 

primeiro deslocamento teórico para dar conta deste projeto foi   

desdobrar a noção de honra (no sentido formulado por Pitt-Rivers e Peristiany, 1965, 

1992) em duas dimensões: a da “grande honra”, mais voltada para as imagens que 

figuram nas representações idealizadas do heroísmo mineiro, e a da “pequena honra”, 

correspondendo aos diversos   

pertencimentos locais e às suas insurgências nas interações cotidianas, com suas tensões 

e conflitos internos.  Na condução do trabalho de campo,habitei durante seis meses na 

localidade gaúcha de Minas do Leão, entre   

setembro de 2006 e fevereiro de 2007. Em Creutzwald, na Lorena francesa,experiência 

que adoto como contraponto e não numa perspectiva comparativa,estive por duas vezes, 

numa permanência de 21 dias (entre fevereiro e   

junho-julho de 2008). 

 

Francisco de Paula Brito, patrão e arrematante. 

Rodrigo Camargo de Godoi 

 

O Decreto n. 384, de 1844, regulamentava a arrecadação de impostos sobre as 

tipografias estabelecidas no Império. O imposto, que variava entre as cidades e vilas, era 

definido a partir do número de operários livres ou   

escravos empregados nos estabelecimentos. Conforme a lei, os operários eram os 

compositores, impressos, batedores e aprendizes. No caso dos “operários   

escravos, sós ou conjuntamente com os livres” havia, conforme o artigo 2º do decreto, 

um acréscimo de 10% sobre a taxa do imposto. Por essa época o   

editor mulato Francisco de Paula Brito já possuía sua tipografia, localizada na Praça da 



Constituição, no Rio de Janeiro, há mais de dez anos. No que se refere aos trabalhadores 

livres e estrangeiros empregados   

pelo editor, o jornal A Marmota fazia referência a alguns deles, como o desenhista 

francês Louis Therier, contratado em 1853. Já o inventário   

post-mortem de Paula Brito, de 1862, mencionava os ordenados devidos a 

outros trabalhadores, como caixeiros e entregadores. Embora nesse documento não se  

encontrem vestígios de cativos entre os bens legados pelo editor, o que a princípio pode 

excluir os “operários escravos” empregados em sua oficina, sabe-se que Paula Brito fez 

parte do seleto grupo que recebeu a concessão de africanos livres, precisamente seis 

deles em 1844 e dois em 1861. Beatriz Mamigonian mostra que aproximadamente 11 

mil desses “trabalhadores livres, mas engajados em trabalho involuntário”, resgatados 

do tráfico ilegal por tratados internacionais, foram distribuídos entre instituições 

públicas e concessionários particulares, os arrematantes. A escolha dessa espécie de 

“senhor” sui generis   

refletia antes de tudo o prestigio social e, por conseguinte, as alianças  políticas do 

contratante. Portanto, nesta comunicação pretende-se discutir   

as complexas relações de trabalho organizadas em torno do editor Paula Brito, que 

envolviam trabalhadores livres e africanos que, embora  juridicamente livres, viviam em 

muitos casos o cotidiano da escravidão. 

 

 

 

 

 

 


