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em sido freqüente o aumento do interesse no estudo da questão do 

patrimônio industrial quando as transformações na produção fabril, 

provocadas por decisões das empresas diante de sua busca por lucro e 

poder econômico, implicam no abandono de instalações e edificações que 

significam parte importante da vida social local. A literatura nacional e internacional sobre 

patrimônio industrial aponta para este processo1. Tendo feito pesquisas, na segunda 

metade dos anos de 1970, num importante pólo industrial cuja existência remontava ao 

início do século XX, mantido comunicação com os ex-pesquisados desde então e voltado 

                                                 
*
 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Antropologia. MUSEU 
NACIONAL, QUINTA DA BOA VISTA, S/N, SÃO CRISTÓVAO, 20940-040 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil. . 
jsergiollopes@gmail.com. Antropólogo, professor associado do Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Fez graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1969), 
mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1975) e doutorado em 
Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986). Fez pós-doutorado na Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (1988-1990). É professor do Museu Nacional-UFRJ desde 
1978. Foi professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco (2002-2005). Tem experiência na área 
de Antropologia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia do trabalho e dos 
trabalhadores, meio ambiente e conflitos sociais, história social das ciências sociais relacionadas ao trabalho 
e antropologia do esporte. 
**
 Possui graduação em Filosofia pelo IFCS (1966), mestrado em Antropologia Social pela UFRJ (1972) e 

doutorado em Antropologia Social pela UFRJ (1985), Pós-Doutorado em Sociologia da Cultura (Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (1988-1990). Atualmente, é professor adjunto IV da UFRJ. Tem 
experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Urbana, atuando principalmente nos 
seguintes temas: juventude, construção social da juventude, familia das classes trabalhadoras, cultura e 
violência. 
1 Ver Meneguello e Rubino, 2004, em especial o prefácio das organizadoras (“Prefácio: patrimônio industrial, 
perspectivas e abordagens”), o capítulo 1 de José Manuel Lopes Cordeiro (“Arqueologia industrial: um mundo 
a descobrir, um mundo a defender”) e o cap. 21 de Letícia Mazzuchi Ferreira (“Tecendo a memória: a Fábrica 
Rheingantz”).  Ver também J-L. Tornatore, 2004, p. 82. 

T 



Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 233 

para a área de pesquisa nos últimos anos, tivemos oportunidade de observar o 

crescimento de uma demanda social pela objetivação da memória coletiva local na 

medida mesma de uma forte desindustrialização na área2. Trata-se do estudo da vida 

social dos trabalhadores têxteis e suas famílias que foram reunidos para o trabalho nas 

fábricas da Companhia de Tecidos Paulista, em Pernambuco, que era a maior de muitas 

outras fábricas no interior e no entorno de Recife. A peculiaridade desta companhia era o 

fato de possuir grandes extensões de terra ao norte de Recife, tendo formado desde os 

anos 30 um município em que, além das fábricas, tinha o monopólio da propriedade 

territorial. Este caso-limite de cidade industrial, com suas vicissitudes históricas ao longo 

do século XX, e com uma população residente que sobreviveu no local após o 

fechamento da fábrica e é testemunha de uma história pela qual os descendentes da 

família patronal demonstram total ausência de preservação mínima, pode ser 

interessante para se pensar a relação entre a riqueza da expressão oral de uma história 

incorporada em desaparecimento e os obstáculos e dificuldades em torná-la objetivada 

para as novas gerações locais e para um público mais amplo.    

Apesar das transformações da cidade, que aparece diversificada em termos 

econômicos e sociais, tendo quadruplicado sua população entre os anos 70 e o fim dos 

anos 2000, em que as antigas instalações fabris da CTP aparecem como ruínas, ainda 

assim toda a sua história está ligada às suas relações com aquela empresa industrial. 

Nestes últimos trinta anos a Companhia de Tecidos Paulista havia intensificado a venda 

de muitas de suas propriedades, que até os anos 60 ocupavam a quase totalidade das 

terras do município. 

  Quando fomos pela primeira vez a Paulista, em 1976, algumas destas 

transferências de propriedade já haviam sido efetuadas. Entre 1966 e o fim dos anos de 

1970, a maior parte das casas da grande vila operária da CTP, que constituíam as áreas 

edificadas no centro do município, havia sido adquirida pelos seus operários estáveis 

como parte de indenizações trabalhistas, fazendo de seus ex-operários proprietários das 

casas onde moravam. Uma venda de terras concomitante, para a criação de um distrito 

industrial numa área antes periférica do município, já então cortada pela estrada federal 

BR-101, acabou com o monopólio industrial que fez surgir e desenvolver a cidade até 

então, propiciando o estabelecimento de diversas novas fábricas, em geral filiais de 

fábricas do sul do país. 

                                                 
2 Estas pesquisas anteriores foram feitas nesta localidade entre 1976 e 1983, tendo resultado em várias 
publicações conjuntas e em separado, e, em particular, dois livros e um documentário de 70 min.: Alvim 
(1997) e Leite Lopes (1988); e Leite Lopes, Brandão e Alvim; (Tecido Memória, 2008). 
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Surpreendente para nós foi a nossa volta, em 2003, mais de vinte anos após o fim 

de nosso primeiro período de pesquisa entre 1976 e 1983: além da densidade 

populacional da cidade continuar aumentando, uma auto-estrada recém-inaugurada, a 

PE-15, passa com suas quatro pistas ao longo da cidade, cortando uma das duas 

fábricas tradicionais da CTP ao meio. A CTP também vendeu terrenos para a companhia 

habitacional estadual e vários conjuntos foram construídos entre o fim dos anos 70 até os 

anos 90. Entre os anos 70 e os anos 2000 a população de Paulista quadruplicou, 

alcançando atualmente perto de 300 mil pessoas. Se até o início dos anos 60 a vila 

operária recebia um grande fluxo de famílias de trabalhadores provenientes da área rural 

de Pernambuco e de estados vizinhos, isto é, do campo para o arrabalde da capital; a 

partir dos anos 80, com o povoamento dos novos conjuntos habitacionais, o fluxo 

populacional inverteu-se de Recife para Paulista, da capital para o subúrbio da área 

metropolitana. 

Estas transformações acabaram dando surgimento, numa parte da população 

local, a uma necessidade de recuperação da memória social da cidade em seu período 

pioneiro, de cidade industrial monopolizada por uma companhia têxtil. 

A relação do grupo social estudado com o seu passado já havia sido colocada 

para nós pelos próprios trabalhadores em Paulista nos anos 70, com a ênfase na sua 

trajetória que vinha de uma origem camponesa e que depois acompanhava um período 

em que as aparências de prosperidade da companhia têxtil -- assim como as próprias 

lutas por melhorias de qualidade de vida travadas contra esta mesma companhia -- 

passavam-lhes uma dignidade adquirida no passado diante das dificuldades do tempo 

presente. Quando terminamos, em 1983, a fase mais intensa e prolongada de nossa 

pesquisa com os operários de Paulista, parecia-nos que estavam dadas condições 

favoráveis para que a história e a memória daquele grupo social, que lhes dava 

identidade, fossem transmitidas às gerações seguintes. Ali estava um grupo formado por 

relações densas de parentesco e vizinhança, com uma história cheia de peripécias 

envolvendo não somente a política e a vida social locais, mas atingindo as escalas da 

política estadual e nacional (com episódios logo após a Revolução de 30, no conflito pela 

aplicação da lei nacional de 8 horas de trabalho; as relações entre o Estado, a CTP e o 

sindicato durante o Estado Novo e a segunda guerra mundial; nos anos 50 e 60, através 

do sindicalismo), com uma trajetória que se finalizava parcialmente vitoriosa através do 

acesso à propriedade das casas da vila operária por efeito de indenização trabalhista. No 

entanto, a partir deste período, em meados dos anos 80, transformaram-se as próprias 

condições do modo de geração dos descendentes daquele grupo operário. Declinaram as 
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chances de emprego industrial estável para as novas gerações; aumentaram os esforços 

das famílias numa escolarização mais prolongada de seus filhos sem que isto 

redundasse em melhores empregos; a população da cidade mudou sua composição com 

a chegada em massa de novos habitantes provenientes do Recife para ocuparem os 

novos conjuntos habitacionais. 

É neste contexto que aparecem fortes demandas pela recuperação e 

sistematização da memória social da cidade por parte de agentes significativos do 

espaço público local. E onde a volta dos pesquisadores ao local sobre o qual produziram 

teses, artigos e livros não é despercebida por tais agentes; a própria condição de 

pesquisador-coletor de dados é vista de forma diferente e transformada em pesquisador 

testemunha da história, em sistematizador e colaborador na divulgação da história local3. 

Esta nova inserção será um pretexto inicial para avaliarmos neste artigo as 

transformações por que passaram os operários têxteis desse município representativo do 

modo de vida e do estilo de grupos sociais construídos na antiga industrialização 

brasileira, no novo contexto da desindustrialização que afeta muitas dessas comunidades 

em todo o país. Para isso, também será necessário dar a conhecer a especificidade da 

ordem industrial implantada no passado, que se utiliza de formas de legitimação novas 

para o momento de sua criação, mas que se apóia sobre a linguagem de formas 

tradicionais de dominação. Estas formas de dominação também condicionam o conteúdo 

dos conflitos sociais e da associatividade dos operários. E é este universo que é 

retomado nos dias de hoje por uma rede de historiadores locais espontâneos para 

reinventar uma identidade social ameaçada. Nossa volta a campo não podia deixar de 

interagir com esta demanda de memória que condicionou a maneira como se constituiu 

um novo corpus de informações sobre as transformações recentes, assim como novas 

informações sobre o passado que agora puderam ser por nós recebidas. 

Diferentemente da pesquisa anterior em que palmilhamos o território de uma rede 

de operários e ex-operários cujo centro era formado por militantes ou ex-militantes de 

                                                 
3 Ilustração disto pode ser o fato de, ao entrarmos novamente no sindicato dos tecelões após alguns anos de 
ausência, encontrarmos, emolduradas na sala da diretoria, ampliações de duas fotos de assembléias de 
greves que foram reproduzidas do livro de um de nós (Leite Lopes, 1988), fotos conseguidas no arquivo do 
Jornal do Comercio de Recife em 1977, num período em que ainda eram consideradas pelas autoridades 
fotos subversivas. O desejo de recuperação da história anterior a 1964, que não foi vivida pela geração que 
agora dirige o sindicato, pode ser observada por este e por outros detalhes. Apesar de nossos dois livros 
sobre a cidade terem sido por nós doados a pessoas pesquisadas que se tornaram nossas amigas, não foi 
por esta via que o livro com as duas fotos referidas chegou ao sindicato, mas através de um agente religioso, 
desconhecido de nós, que já não estava mais na área. Além disso, nossos livros foram posteriormente 
requisitados por membros do conselho de patrimônio histórico do Estado de Pernambuco para subsidiar a 
análise de solicitação de tombamento da casa grande patronal local e de seus jardins, objeto de reivindicação 
de um movimento entre a população local, que será tratado mais adiante neste artigo (ver FUNDARPE, 
2004). 
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movimentos sociais locais que tinham confiança nos pesquisadores num período de 

desconfiança e medo diante do clima repressivo do regime militar; agora, podia-se ter 

acesso a uma gama mais diferenciada de grupos e redes sociais locais. Além dos efeitos 

da redemocratização do país, o momento de desaparecimento de traços materiais 

significativos do passado acaba propiciando a reunião de grupos sociais que antes 

pertenciam a lugares diferentes do espaço social local. 

A cada entrevista feita no sindicato e em várias visitas feitas a antigos 

pesquisados, mais que a transmissão de informações aos pesquisadores, manifestava-se 

a solicitação de um auxílio de nossa parte para documentar a história que se sentia estar 

sendo perdida com o fim da vida daqueles que dela foram testemunhas diretas. Alguns 

sindicalistas haviam documentado fotograficamente a destruição de um dos arruados de 

casas da vila para a construção da estrada PE-15, assim como haviam guiado uma 

jornalista para a realização de várias entrevistas filmadas para a produção de uma 

reportagem, entrevistas estas de que não dispunham (a não ser uma cópia editada, com 

as entrevistas muito resumidas).   

Essa demanda por uma memória sensorial (sobretudo visual, mas também 

auditiva) nos fez digitalizar e apresentar as fotos tiradas por nós na localidade em 1977, 

para compará-las com fotos recentes denotando as transformações aparentes entre os 

dois períodos; o que suscitou em seguida um levantamento de arquivos fotográficos 

privados de moradores locais e de seus herdeiros, assim como de ex-moradores da 

cidade. E, finalmente, a nova interação com redes pesquisadas, advinda não somente da 

busca de fotos, documentos e escritos privados (ou institucionais como os do sindicato 

dos tecelões ou os da prefeitura), mas também da organização das condições para a 

feitura de um filme documentário, nos fez ter acesso a novos documentos e pontos de 

vista sobre o passado a que não tivemos acesso em nossos períodos de campo entre 

1976 e 1983. Assim, mesmo na volta a antigos pesquisados e entrevistados, onde tudo 

sobre o passado já havia aparentemente sido dito; a presença de novos instrumentos de 

coleta, mesmo que no nível mínimo do aparato de filmagem -- como as pouco volumosas 

câmeras digitais, tripés e microfones de lapela – autorizam, pela introdução do 

documentarista profissional4 e pelo publico virtual entrevisto por efeito da presença dos 

aparelhos (de filmar, de gravar e de fotografar), a liberdade de voltar a temas já 

conhecidos pelos pesquisadores e que se tornaram naturalizados por ambos os lados. E 
                                                 
4 Trata-se do cineasta documentarista Celso Brandão (da UFAL) que, tendo conosco trabalhado por ocasião 
de seu filme “Memórias da Vida e do Trabalho”, sobre as fabricas têxteis alagoanas e suas vilas operárias em 
1986, dispôs-se a documentar visualmente uma série de antigos e novos pesquisados dentre ex-operários 
têxteis de Paulista e outros municípios pernambucanos. 
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assim são registrados, de forma diferente, fatos e versões conhecidos, assim como 

outros antes desconhecidos.  

 

INDUSTRIALIZAÇÃO, DESINDUSTRIALIZAÇÃO E DEMANDAS DE 

PATRIMONIALIZAÇÃO. 

A primeira vaga de desindustrialização, nos anos de 1980, atingiu as indústrias 

têxteis tradicionais da região, fundadas no inicio do século XX. Algumas haviam iniciado 

suas atividades na ultima década do século XIX, outras nos anos de 1920. 

A CTP, que está entre as primeiras, desenvolveu-se quando comprada em 1904 

pela família Lundgren, com o patriarca imigrante – que fizera fortuna em atividades de 

logística comercial no porto de Recife na segunda metade do século XIX – e três dentre 

seus cinco filhos que o sucederam pouco depois da compra. Estes três, os Irmãos 

Lundgren, desenvolveram, sob a égide do mais velho, conhecido como Coronel 

Frederico5, uma autarquia industrial-comercial que reunia uma planta fabril em expansão 

no município de Paulista em Pernambuco a uma rede comercial varejista vendendo 

tecidos inicialmente nos estados do Nordeste e posteriormente no Sudeste do Brasil, 

onde se concentravam as principais companhias da indústria têxtil brasileira, via de regra 

separadas do comercio atacadista e varejista (STANLEY STEIN, 1979). Esta entrada de 

uma empresa sediada de fato na periferia brasileira e que ousava entrar com sucesso no 

mercado nacional e inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro, é assim acusada de 

práticas de dumping industrial, por pagar menores salários e de ter uma retaguarda 

autárquica tida como feudal no que concerne à sua força de trabalho. De fato, a CTP era 

um caso-limite de fábrica com vila operária, pela sua magnitude e concentração de 

atividades6. O auge dessa companhia se dá entre a segunda metade dos anos 1930 até 

                                                 
5 A designação de coronel faz referencia aos títulos da guarda nacional imperial a notáveis e senhores com 
poder econômico e político nas áreas rurais; o que lhes conferia uma legitimidade, pelo Estado central, 
virtualmente detentor da violência física e simbólica nacional, a senhores detentores de monopólios de fato 
nas localidades do interior brasileiro. Por extensão, tal designação passou a ser feita para aqueles grandes 
senhores que detinham de fato o referido monopólio local. Comum em senhores rurais, esta designação foi 
estendida a alguns grandes senhores industriais. 
6 No início dos anos 50, quando se consumou sua construção, a vila tinha por volta de 6.000 casas. Era de 
longe a maior do Brasil na época; nenhuma das 300 outras empresas têxteis possuía uma vila comparável. 
Seu tamanho era igualmente maior que o de outras vilas que adquiriram fama internacional, como a de 
Mulhouse – que só contava com 1.240 casas quando foi terminada, em 1895 (Cf. GUERRAND, 1987, p. 381) 
– ou a vila das fábricas Pullman, no sul de Chicago, famosa por sua concepção arquitetônica (BUDER, 1975). 
No Brasil, uma concentração de uma população operária de dimensões similares ocorreu entre o final dos 
anos 40 e a década de 50, em Volta Redonda, RJ, com a instalação da CSN. As vilas operárias acabaram 
notabilizando-se no caso de indústrias em áreas urbanas ou suburbanas em que tiveram um papel modelar 
no estabelecimento de relações prescritivas para as novas populações recém recrutadas para o trabalho 
industrial. Na literatura internacional as vilas operárias de fábricas aparecem tendo um importante papel nos 
processos de proletarização do campesinato e em particular na sua obreirização. Este processo de 
inculcação de novos comportamentos e práticas adequadas à disciplina e à vida social associadas ao 
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o inicio dos anos 50 (os anos da 2ª guerra mundial e seus desdobramentos imediatos no 

pós-guerra constituem-se no ponto culminante da indústria têxtil brasileira de algodão). 

No final dos anos 50 começa a pesar sobre a indústria têxtil de Pernambuco a 

concorrência com o pólo dominante em São Paulo, com maior capacidade de 

modernização. No período que se sucede ao golpe militar, a CTP, assim como outras 

indústrias tradicionais da região, procura investir em novas instalações, máquinas e 

organização da produção, tendo como contrapartida um enxugamento do quadro de 

pessoal, e, em particular, com a possibilidade de acuar os seus operários estáveis a 

saírem da fábrica. Essa renovação da produção conseguiu prolongar a vida da CTP, na 

sua parte fabril, por cerca de vinte anos; a partir de 1983 a empresa passará por fortes 

crises, com paradas e retomadas da produção, até fechar definitivamente as portas em 

meados dos anos 90. Situação similar é sofrida pelas demais indústrias tradicionais da 

região em torno dos anos 80 e 90, com algumas poucas resistindo ao longo do tempo7. 

A segunda vaga de desindustrialização, coincidindo com os últimos momentos de 

algumas das fábricas tradicionais, atinge as novas fábricas têxteis instaladas a partir dos 

últimos anos da década de 1960, com recursos e incentivos fiscais da SUDENE, que são 

filiais de empresas do sul do país, de São Paulo e Santa Catarina. Grande parte dos 

operários que iniciaram suas carreiras nos últimos anos da CTP foi absorvida por essas 

novas fábricas. Também muitos operários e suas famílias vieram morar em Paulista 

devido à proximidade deste distrito industrial; embora a organização da produção nas 

seções de tecelagem tenha se voltado para o recrutamento de homens devido às novas 

características das máquinas nas indústrias modernizadas, também havia grande 

recrutamento de mulheres nas seções de confecção anexas em algumas das plantas 

fabris. Com a conjugação de uma série de fatores, tais como a política federal de 

liberação das importações têxteis dos anos 90, a guerra de incentivos fiscais entre os 

estados da federação, entre outros, levaram grande parte dessas filiais para outros 

estados do Nordeste, ou a reconcentrarem-se nas fábricas originais no Sul do país. Desta 

forma, o município de Paulista perde suas características de concentração industrial para 

tornar-se mais uma cidade dormitório dentre várias na região metropolitana de Recife8.  

                                                                                                                                                    

trabalho industrial acaba formando um habitus operário peculiar na situação da forte presença de uma 
instituição que controla simultaneamente o trabalho e a moradia de seus subordinados. Para uma análise 
destes núcleos fabris, com uma extensa documentação histórica e fotográfica, ver Correa, 1998 (com muitas 
fotos de Phillip Gunn). 
7 Tal é o caso da empresa Companhia Industrial Pirapama no município de Escada, uns 50 km. ao sul de 
Recife; assim como a Cia. Industrial Pernambucana, de Camaragibe, comprada pelo grupo de São Paulo 
Braspérola e depois de alguns anos fechada, é reaberta pela empresa francesa Vivalin.  
8 Hoje uma das fábricas que formava o conjunto industrial da CTP foi cortada ao meio pela PE-15 (uma 
ampliação para quatro faixas da estreita estrada de mão dupla que existia na direção de João Pessoa). A 
construção desta nova estrada é significativa da passagem de um período caracterizado pela imobilização da 
força de trabalho, para outro período, caracterizado pelos fluxos, inclusive pela fluidez de uma força de 
trabalho que procura por emprego não mais localmente, mas em toda a área metropolitana. 
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Nas fábricas remanescentes intensifica-se aquilo que já se passava anteriormente 

no distrito industrial, a saber, as técnicas de trabalho por produção responsabilizando 

pequenos grupos de operários, o que faz intensificar o processo de produção e dificulta a 

solidariedade entre os trabalhadores. Também tais modificações na produção incorporam 

ao mesmo tempo lições das lutas entre operários e administrações fabris em escala 

comparativa internacional incluindo aí a própria luta pela imposição de novas categorias e 

classificações.  Assim, se por um lado, tais fábricas tendem a diminuir sua força de 

trabalho com reorganizações produtivas e modernizações tecnológicas, tornando-se 

também raras na região nos últimos anos, por outro procuram impor uma nova 

hegemonia mais sutil, mas não menos intensa, a começar pelo banimento do uso das 

palavras operário, em favor das categorias em torno das de operador e colaborador. 

Além disso, a própria designação da profissão como a de tecelão passa a neutralizar-se 

de seus significados históricos implícitos através da de operador têxtil, colaborador 

polivalente próprio a trabalhar em qualquer setor.  

Assinala-se assim, com essas duas vertentes de desindustrialização, o 

transbordamento do mundo social criado pela antiga fábrica e sua vila operária, 

fundadora da cidade e do município. Transbordamento gradativo devido às tensões e 

conflitos no interior desse mundo social, alimentados por processos gerais externos à 

cidade como movimentos e leis sociais mais amplos. 

Pode-se assim sintetizar este processo do ponto de vista de tal transbordamento e 

declínio da industrialização tradicional da região, trazendo o fechamento ou a 

sobrevivência das fabricas desfeitas de suas vilas operárias. Tendo as fábricas têxteis, 

constituídas na primeira metade do século XX, em comum entre si um estilo de 

industrialização procurando atrair e formar novos trabalhadores industriais, as vilas 

operárias de propriedade das empresas têm um papel estratégico na trajetória dessas 

companhias e de seus trabalhadores. O ocaso desse estilo de industrialização põe em 

evidência processos (entre outros): (i) de transferência de propriedade das casas para os 

trabalhadores e a mudança de aparência e o crescimento dos bairros operários, (ii) de 

venda das propriedades territoriais das empresas e da fundação, em alguns destes 

terrenos, de novas indústrias pertencentes a uma nova era de fábricas de beira de 

estrada com incentivos estatais e não mais, como as antigas, implantadas no interior das 

cidades a que deram origem ou em que tiveram uma hegemonia flagrante em seus 

destinos políticos e no modo de vida de seus habitantes (iii) de transformação dos bairros 

operários centrados na localidade em bairros dormitórios alimentando os fluxos de uma 

região metropolitana maior, (iv) de transformação da sociabilidade de uma geração para 
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outra, fazendo aparecer a chamada questão social da juventude das classes populares, 

considerando, no entanto, estratégica a continuidade das relações familiares entre as 

gerações, (iv) de venda das propriedades territoriais das empresas e de destruição ou de 

reivindicação de manutenção de patrimônios históricos locais com dificuldades de 

reconhecimento. 

Esta ultima tendência, do desmonte das fabricas e de seus bens imobiliários, 

inclusive daqueles vistos como os mais simbólicos e representativos de uma era, trazem 

à baila, para setores da sociedade civil local, a necessidade de obtenção dos meios de 

objetivar e reproduzir entre as gerações uma memória que mantenha algo de uma 

identidade social que foi construída ao longo do século XX.   

 

A RECONSTITUIÇÃO DO SISTEMA FABRICA-VILA OPERÁRIA EM SEU PERÍODO 

DE AUGE; MARCOS DE UMA MEMÓRIA SOCIAL 

Uma memória da dominação incorporada 

A memória social que se procura recuperar reside em grande parte no relato dos 

ex-operários e operárias remanescentes do período de recrutamento intenso de mão de 

obra pela fábrica, iniciado desde os anos de 1930. O conteúdo de tais relatos, ricamente 

variados pelas características individuais e familiares singulares, apresenta, no entanto, 

regularidades, a partir das quais um modelo prescritivo de narrativa do grupo social pode 

ser visto como o resultado construído por um pensamento coletivo. Os elementos 

recorrentes são: (a) a vinda de famílias das áreas rurais para transformar seus membros 

em trabalhadores da fabrica, tendo por modelo geral o recrutamento de famílias 

camponesas por parte de agentes especializados, pagos por produção (a saber, pelo 

numero de famílias numerosas que arregimentavam); (b) a presença patronal na 

encenação de um ritual de entrada numa instituição a ser vista como fato social total; (c) 

o trabalho para todos os membros da família, que compõem, a partir de um somatório de 

baixos salários, um salário da família; (d) a existência de benefícios extra-monetários 

como a concessão de pedaços de terra para a plantação de alimentos dirigida a pais de 

família mais velhos para o trabalho fabril; a organização de uma feira com preços 

controlados para baixo, advindos da produção camponesa nas vastas terras da 

companhia; a promoção de folguedos tradicionais e do futebol através de subvenções a 

clubes; (e) o reconhecimento de um governo local de fato, com monopólio do mercado de 

trabalho e das casas, assim como o monopólio da violência física e simbólica da 

companhia. 
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 O relato da história coletiva, que é feito de forma recorrente e complementar (que 

na montagem do documentário podem ser dispostas como que em jogral e em várias 

vozes como que variantes de uma narrativa comum) pelos moradores antigos e ex-

operários da CTP, salienta de início a grandeza de um empreendimento do qual eles 

fizeram parte. A convergência de famílias camponesas do interior de Pernambuco e de 

outros estados do Nordeste na vila operária, orquestrada pela CTP e seus agentes 

recrutadores, é salientada através de suas peripécias: fugas de engenhos e propriedades 

de cana de açúcar; saída de situações de crise do trabalho familiar camponês, com a 

fábrica têxtil servindo de empregadora para todos os membros da família, em particular 

moças e rapazes; reunião de famílias numerosas para atenderem as exigências do 

recrutamento (inclusive de parentes mais distantes ou de não-parentes para comporem a 

família numerosa procurada pelos agentes). Também o impacto da chegada na vila 

operária, com a reunião coletiva prévia das levas de famílias recrutadas para serem 

conduzidas em fila a um ritual de apresentação ao patrão ou seu representante na 

varanda da casa grande, com a distribuição de membros familiares pelos postos de 

trabalho e a distribuição de casas, é narrado de forma teatral pelas testemunhas diretas 

destas práticas (situadas entre os anos 30 e o início dos anos 50) ou por aqueles que já 

contam a história de segunda mão por serem depositários da história oral. A construção 

desta teatralização da dominação personalizada tradicional de forma industrial, 

manifestada neste ritual da varanda da casa grande, que é uma invenção do patronato 

desta companhia, é reforçada por outras práticas na linguagem da legitimidade da 

dominação tradicional aperfeiçoada para uma grande quantidade de trabalhadores. Entre 

tais práticas, estão a distribuição de pedaços de terra para os pais de família 

camponeses, atraídos para a cidade com suas famílias, poderem ter um lugar para suas 

atividades tradicionais de subsistência e de valor simbólico em pequenos pedaços de 

terra para roçado, a organização de uma grande feira de produtos alimentares e outros, 

de pequenos produtores subordinados à companhia em terras de sua propriedade que 

fornecem a baixos preços bens de consumo em abundância para as famílias de 

trabalhadores (que têm salários mais baixos que as companhias de Recife e do centro-

sul do país).  

Nesta narrativa da grandiosidade do empreendimento também se salienta a 

organização da vida social de lazer local, com as bandas de música, os bailes, os clubes 

e torneios de futebol, o apoio a atividades da Igreja Católica (como as atividades da JOC 

local), o acesso nos domingos aos jardins da casa grande, assim como rumores e 
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notícias das idiossincrasias patronais tais como as brigas de galo e a participação nas 

principais corridas de cavalo nacionais e internacionais de animais criados no haras local. 

 Mas o distanciamento humorístico e crítico destas grandezas se completa com o 

relato do poder político sobre a totalidade da vida social local, desde a existência de um 

aparelho repressor através do enorme corpo de vigias armados na cidade controlada pela 

CTP, até o controle do governo local de fato. Tal governo chocou-se tanto com a 

implementação das leis sociais quanto com a associatividade sindical dos operários. 

Episódios como os conflitos da CTP com o interventor estadual Agamenon Magalhães 

nos anos 40, a resistência da empresa em aplicar as leis sociais e a tolerar o sindicato 

dos trabalhadores, as greves nos anos 50, culminando com uma greve marcante em 

1963, são objeto de muitos relatos. 

 

Uma memória do engrandecimento pelos conflitos 

A atual demanda de memória por parte de setores da sociedade civil da cidade 

passa também pelo fato de que, ao lado da grandeza das iniciativas patronais, existia 

igualmente a grandeza dos conflitos com uma companhia que sempre havia resistido à 

sindicalização de seus trabalhadores assim como à legislação social implantada 

gradativamente desde os anos de 1930 até 19649. Por detrás das vicissitudes da história 

das relações entre a companhia e o sindicato operário, no entanto, apresentavam-se 

efeitos inesperados da própria organização social local defrontada às mudanças 

administrativas da empresa desde o final dos anos 50 privilegiando a produção em 

detrimento da manutenção da vila operária. 

A partir dos anos 50, quando pouco a pouco as demissões passaram a superar as 

contratações, a rotatividade da mão-de-obra passou a atingir fortemente o contingente 

operário. Por ocuparem todos os postos clandestinos do "setor externo" (plantação de 

                                                 
9 Seguindo-se à lei de sindicalização de 1931, em que o Estado nacional sancionava o reconhecimento dos 
sindicatos de trabalhadores, foi fundado em Paulista o primeiro sindicato, que em seguida reivindicou, no 
início de 1932, a aplicação da recente lei federal das 8 horas de trabalho. A interpretação do sindicato era a 
de que a aplicação da lei acarretava um aumento do salário hora normal e das horas extras, e isso devia ser 
convertido ao salário pago por produção. A interpretação da companhia era de que com a lei, o que era pago 
na jornada usual de 12 ou de 10 horas deveria ser reduzido proporcionalmente, mantendo-se o mesmo 
salário horário e o preço correspondente dos salários pagos por produção. Tendo tal contenda sido levada à 
arbitragem técnica do Ministério do Trabalho (como um primeiro conflito após a nova lei), o seu parecer foi 
favorável à interpretação dos trabalhadores. Seguiu-se um lock-out parcial da CTP alegando crise 
econômica. Uma série de provocações patronais e a exasperação dos trabalhadores forneceram pretextos 
para o fechamento deste primeiro sindicato. O segundo só foi estabelecido entre 1941 e 1942, quando a 
oposição patronal à entidade foi contrariada pelo apoio do governo estadual, que tinha a força do regime 
autoritário que vigorou entre 1937 e 1945. A relação da CTP com o sindicato, porém, ao longo do tempo, 
raramente foi tranqüila.    
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eucaliptos e corte de lenha, vigias, construção civil e manutenção da vila) os homens 

eram mais facilmente demissíveis. As moças, quando demitidas, retornavam à posição 

"natural" de ajudar em casa. Elas permaneciam na vila operária onde ficavam disponíveis 

para um retorno eventual ao trabalho no caso de retomada das contratações na fábrica. 

Os jovens rapazes demitidos, que não tinham lugar no universo doméstico, acabavam em 

pouco tempo indo buscar trabalho em outro lugar. Assim, o laço mais estreito das moças 

com a casa e a família é que, paradoxalmente, podia levá-las a permanecer na fábrica 

mais tempo que seus irmãos (exceto os que ocupavam postos especializados ou de 

contramestres).  

Assim foi que as operárias da fiação e da tecelagem formaram, a partir do final 

dos anos 50, um dos grupos mais estáveis no interior da fábrica, tendo como objetivo, do 

mesmo modo que os contramestres, terminar sua vida profissional naquela empresa. E 

foi para garantir tal possibilidade que esses dois grupos, até então mais passivos nos 

conflitos de trabalho que começaram já no inicio dos anos 50, apareceram, no início dos 

anos 60, como os mais mobilizados em torno do sindicato operário.  

Durante os anos 40 e 50, as fiandeiras estiveram ao lado dos operários 

especializados da pré-fiação de onde provinha a iniciativa da maioria dos movimentos 

reivindicatórios e do desencadeamento das greves10. Orgulhosos de sua habilidade 

técnica, ocupando um lugar estratégico no início do processo de produção que lhes 

permitia bloquear toda a produção seguinte, pagos por peça como as fiandeiras e as 

tecelãs, esses operários estavam sempre vigilantes quanto às manobras, muitas vezes 

fraudulentas, a que se permitia a administração da empresa quando do pagamento dos 

salários. 

Ocorreram conflitos trabalhistas em torno dessas questões, em 1943, 1952, 1954 

e 1956, a partir da paralisação do trabalho na pré-fiação. Não foi, aliás, um acaso o fato 

de ter sido este o primeiro setor atingido pela modernização dos equipamentos da 

empresa: a organização dos operários da seção foi assim destruída, a partir de 1958, por 

causa de demissões em massa e da transformação das condições de exercício da 

profissão e da definição do posto. 

                                                 
10 Outro lugar importante nas greves eram as seções de tinturaria e estamparia da fábrica, sessões 
constituídas de operários masculinos, e que tinham o poder de, paralisando o trabalho por muitos dias, 
fazerem apodrecer os panos já fabricados pelas seções anteriores.  
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Poupadas, temporariamente, das reestruturações associadas à contração do 

emprego decorrente das modernizações, as fiandeiras e tecelãs "herdaram" a 

combatividade de seus companheiros demitidos, na conjuntura do início dos anos 60. 

Elas já os secundavam na organização coletiva das reclamações dos operários contra a 

companhia, que se tornaram numerosas nos anos 50, assim que se institucionalizou 

localmente a Justiça do Trabalho com a criação de um tribunal de primeira instância, em 

1944.  E essas mesmas operárias tomaram parte ativa nas lutas que se desenvolveram 

em 1962 no interior do sindicato, visando à renovação de sua diretoria11.   

Tal dinamização sindical no início dos anos 60 não seria possível sem a 

importância que teve a Juventude Operária Católica para reunir as diversas experiências 

vividas pelos jovens trabalhadores ao longo do processo brusco de desenraizamento 

camponês e de acelerada obreirização. As redes de sociabilidade, que foram até o início 

dos anos 50 um instrumento a serviço da dominação simbólica da CTP sobre as famílias 

operárias e, mais particularmente, sobre essa parte estratégica da força de trabalho que 

eram os jovens, desempenharam depois um papel no distanciamento dessa geração de 

“jocistas” em relação à companhia e, inclusive, em sua oposição, no momento em que a 

empresa mudou as regras do jogo, com as demissões superando as admissões12.  

   O auge do conflito com a companhia, a greve de 1963, permanece como um 

contraponto às marcas que aparecem naquele tipo ideal elaborado pelos ex-operários da 

fábrica sobre o passado da cidade. Se as representações coletivas dos operários situam 

as origens da saga da companhia e de si próprios na personalização patronal teatralizada 

na entrada das famílias no mundo da fábrica, também o fim dessa antiga relação de 

dominação interiorizada e legitimada tem por auge uma encenação também 

personalizada da revolta. Tendo os piquetes de greve paralisado as duas fábricas e a 

cidade, a própria água e a energia que servia à casa grande é racionada, através da 

paralisia das caldeiras e do setor elétrico da fábrica assim como do bloqueio da levada de 

                                                 
11 O surgimento dessas carreiras de operárias e o papel que as mulheres puderam desempenhar na 
constituição de uma identidade social no interior do grupo relacionam-se com a participação de um bom 
número dentre elas nas associações religiosas locais patrocinadas pela companhia. Todas aquelas jovens 
que haviam começado a trabalhar desde os 12-14 anos de idade, cansadas da jornada de trabalho, 
encontravam finalmente na JOC (Juventude Operária Católica) atividades que as motivavam e lhes 
proporcionavam a formação e as relações sociais não recebidas na escola da companhia, muito improvisada 
e pouco freqüentada pelas crianças operárias, mais voltadas para o aprendizado direto do trabalho na fábrica 
(cf. ALVIM; LEITE LOPES, 1990). 
12 A experiência de implantação local do Partido Comunista, a partir de 1945, foi, dado o controle exercido 
pela CTP na localidade, feita de fora para dentro – desde o envio de vendedores de jornais até a fixação de 
operários vindos das fábricas de Recife –, o que trazia riscos para a segurança pessoal dos militantes. Em 
contraste com esse tipo de ação incentivada de fora, a reconversão política dos militantes da JOC constituiu 
uma das principais mediações através das quais o movimento de oposição à CTP se enraizou na população 
local. Essa volta do sistema contra si mesmo acelerou a emergência e a explicitação de conflitos.  
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água canalizada13. O episódio ressaltado como decisivo é o da interdição pelo piquete ali 

presente de que o patrão Arthur Lundgren pudesse entrar em uma das fábricas para 

tomar seu banho matinal numa casa de banhos próximo à levada. Este incidente teria 

provocado a saída definitiva do Comendador Arthur de sua residência na casa grande e 

sua ida para Recife sem voltar à fábrica até seu falecimento em 1967. 

O sentimento coletivo do grupo operário, no entanto, não dependeu originalmente 

da JOC nem de grupos religiosos ou políticos, nem também da incidência de eventos 

conflitivos que alimentavam a transmissão oral da tragi-comicidade dos acontecimentos: 

sua origem remonta mais geralmente a uma sociabilidade e a uma história que foram 

elaboradas a partir da experiência das relações de dominação específicas estabelecidas 

em Paulista e que escaparam parcialmente ao controle da companhia que era, não 

obstante, onipresente. Esse sentimento construiu-se por sobre uma memória coletiva 

constituída de experiências compartilhadas14.  

Mas é verdade, também, que esses sentimentos compartilhados só puderam se 

constituir em memória coletiva devido à permanência, através das gerações, do grupo 

que foi o suporte da acumulação direta da história incorporada em cada um dos seus 

membros. Em outras vilas operárias, como as das usinas açucareiras em que apenas os 

homens trabalhavam e a contratação dos filhos era cada vez mais difícil, a permanência 

no tempo e a estabilidade no espaço das famílias tornaram-se praticamente impossíveis 

(LEITE LOPES, 1976). Pelo contrário, uma parte não desprezível do grupo operário de 

Paulista conseguiu permanecer no local a despeito das demissões, e isso graças à 

densidade das redes de parentesco desenvolvidas a partir do recrutamento familiar 

direto, à relevância do trabalho das mulheres na fábrica, graças às possibilidades de 

reconversão dos antigos operários ao pequeno comércio, como a feira local de produtos 

alimentícios. É esta memória, ameaçada após as transformações da cidade nos últimos 

vinte e cinco anos, que setores da sociedade civil local procuram avivar em meados dos 

anos 2000.  

                                                 
13 A água encanada e a eletricidade beneficiavam somente a casa grande a as casas de chefes e técnicos 
(frequentemente estrangeiros no passado); as casas dos trabalhadores nos arruados da vila operária eram 
alimentadas por água carregada de chafarizes localizados em algumas ruas ou diretamente de riachos 
próximos (onde se tomava banho e se fazia lavagem de roupas) e a iluminação era suprida por uma 
iluminação de candeeiros.    
14 Tais como o recrutamento familiar e os rituais de entrada no mundo da fábrica; a nostalgia da abundância 
dos produtos alimentícios que a CTP acumulava graças ao seu monopólio de compra; o medo da milícia 
privada da companhia constituída de mais de 500 homens; a experiência das comunicações mudas e 
gestuais no borburinho da fábrica que faziam parte de uma renitente cultura de fábrica; a admiração por 
aqueles velhos pais de família tão ligados a seus roçados a ponto de desejarem resistir à companhia que, 
tendo mudado de política, agora os queria desalojar. 
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O TRANSBORDAMENTO DA CIDADE-EMPRESA EM CIDADE.  

Nos anos que logo se seguiram ao golpe militar, no contexto da repressão aos 

trabalhadores organizados e a implantação de novas leis, a CTP começou a executar um 

projeto de modernização que acarretou a dispensa em massa dos operários "estáveis", 

isto é, aqueles que tinham mais de dez anos na empresa e estavam protegidos contra a 

demissão pela antiga lei da estabilidade – que o regime militar acabara de modificar, em 

196715. Estas medidas da empresa atingiam fortemente aquilo que era o projeto mesmo 

de futuro dos operários. Muitos dos atingidos faziam parte das primeiras gerações a 

poderem concretizar o desejo de usufruírem, ali mesmo, dos direitos relativos à 

aposentadoria. As novas forças de mobilização, que se haviam manifestado por ocasião 

da renovação sindical de 1962 e da greve vitoriosa de 1963, reapareceram então, 

passado o medo que se seguiu às perseguições nos dias subseqüentes ao golpe de 

Estado de 1964. E foram as mulheres dos setores da fiação e da tecelagem que 

assumiram mais ativamente a mobilização. Elas eram, pela primeira vez, maioria na 

direção sindical que se reconstituiu em 1967; a maior parte pertencera, no passado, a 

associações católicas locais. O sindicato iniciou uma luta na Justiça, apoiada por 

assembléias e manifestações maciças, pedindo a reintegração dos demitidos.   

Foram feitas reclamações coletivas diante dos tribunais. Toda a experiência 

anterior de militância feminina de origem religiosa foi empregada na organização das 

manifestações e das coletas de donativos destinados a apoiar a resistência das famílias 

dos demitidos que tiveram que esperar, durante mais de um ano, pela decisão do 

tribunal. Embora a Justiça tenha rejeitado o pedido de reintegração, a CTP foi condenada 

a pagar indenizações tão elevadas que ela acabou propondo pagar uma boa parte da 

soma devida aos demitidos com a cessão da propriedade das casas em que antes 

moravam. Progressivamente, metade das 6.000 casas da vila operária tornou-se 

propriedade das famílias (e a sua quase totalidade no fim dos anos 80). Esta luta permitiu 

assegurar, assim, a permanência de uma grande parte da geração recrutada nos anos 30 

                                                 
15 A estabilidade do empregado que completar dez anos de trabalho numa mesma empresa foi introduzida na 
Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil, promulgada em 1942, segundo a prática de caixas beneficentes 
corporativas, no sentido de dar estabilidade às contribuições previdenciárias. A demissão de empregado que 
atingisse os dez anos de casa acarretava no pagamento da indenização de uma quantia equivalente ao 
último salário pago multiplicado pelo dobro dos anos de trabalho possuídos pelo empregado demitido. Em 
1967, o governo militar sancionou a lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que constituía um 
fundo, com pequenas contribuições mensais das empresas acompanhando suas folhas salariais de modo 
que a qualquer momento o trabalhador demitido possa retirar esse fundo, versado em seu nome, e gerido 
pelo Estado. Os novos empregados já entravam nos seus novos empregos segundo a nova lei. Os 
trabalhadores estáveis regidos pela lei tinham o direito de continuar sob esse regime, segundo decisões da 
justiça do trabalho. A CTP, como várias outras empresas locais e em todo o país, aproveitou o impacto da 
nova lei para demitir os seus operários estáveis e oferecer-lhes em seguida pequenas indenizações aos seus 
operários em troca da renúncia às questões na justiça do trabalho. 
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e 40 e de seus descendentes. Este resultado não foi estranho por um lado à capacidade 

de luta manifestada pelos trabalhadores diante de sua história anterior a 1964, e por 

outro lado, ao desinteresse da empresa na manutenção da vila operária nos moldes 

anteriores. Esta foi a segunda vez que se apresentava a ocasião de uma modificação no 

monopólio territorial da companhia16. 

O “transbordamento” geográfico das vilas operárias, que também é social e 

político, tem sido observado historicamente; estas vilas obedecendo em geral a um 

padrão de crescimento tendo como ponto de partida a instalação de indústrias em áreas 

despovoadas -- ou “despovoadas” de uma população susceptível de transformar-se em 

força de trabalho fabril -- aliada a um movimento de expansão industrial apresentando 

carência de mão de obra; e como ponto de chegada a desagregação da antiga vila 

operária, que passa a ser apenas o núcleo original de uma cidade maior.  Muitas vezes 

esse transbordamento já ocorre pelo crescimento da própria empresa monopolista que 

tem necessidade de áreas fora da sua propriedade territorial para acomodar 

trabalhadores adventícios ou temporários e assim formar bairros ou cidades satélites 

livres. Tal fenômeno ocorreu também no Brasil em áreas periféricas que se tornaram 

posteriormente cidades ou bairros de cidades maiores. O caso de Paulista ou o caso da 

cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, onde se situa a primeira 

siderurgia estatal no Brasil (privatizada nos anos 90), são exemplos de cidades criadas 

por fábricas e que depois atraíram para sua área novas empresas, sendo perdido ao 

mesmo tempo o domínio territorial monopolista que as companhias das fábricas originais 

possuíam (cf. LEITE LOPES et alli, 2004, introdução e cap. 3).  

                                                 
16 Assim, nos anos 50, quando a empresa se interessava em manter sua vila operária em função da 
produção fabril, a tentativa pelos habitantes da cidade de atenuar as conseqüências daquele monopólio foi 
parcialmente bem sucedida. Pelo lado dos trabalhadores e suas lideranças, assim como de uma população 
urbana de comerciantes e funcionários públicos, havia interesse na quebra do monopólio territorial e 
imobiliário da companhia sobre a cidade, sujeitando toda a população às casas alugadas da fábrica. Surgiu 
então um movimento no pós-guerra em Pernambuco, no bojo por reivindicações, em escala nacional, de 
reforma agrária e melhorias urbanas, pela desapropriação de áreas de sedes municipais encravadas em 
território particular, para efeitos de reforma urbana e acompanhadas de áreas de “cinturão verde” resultantes 
de reforma agrária. Essa reivindicação, surgida dos movimentos existentes no interior das cidades de usinas 
açucareiras e fábricas têxteis com vilas operárias, freqüentes em Pernambuco, à qual não é estranha a 
participação preponderante de dirigentes sindicais de Paulista, acabou sendo incorporada à Constituição 
estadual de 1947, e sua implementação foi reclamada nos anos seguintes em Paulista. Assim, uma iniciativa 
da câmara municipal de Paulista no início dos anos 50 acabou votando favoravelmente pela implementação 
daquele item da constituição estadual, no bojo de um movimento autodenominado de “movimento pela 
libertação da cidade”. Após muitas marchas e contramarchas e escaramuças políticas na Câmara municipal e 
na Assembléia Legislativa estadual, onde os interesses da companhia também se faziam sentir, foi feito um 
acordo pela desapropriação de uma área próxima à da vila operária para a constituição de um novo bairro 
livre cujos lotes seriam vendidos pela prefeitura – deixando-se intactas as áreas não edificadas no interior da 
vila operária. Esse bairro livre tornou-se um dos respiradouros da população local fora da área pertencente à 
companhia, ao lado de outras áreas periféricas, toleradas pela empresa para a alocação de trabalhadores 
temporários e populações rurais subordinadas. 
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Mas uma outra trajetória histórica é freqüente entre os núcleos fabris e vilas 

operárias, a saber, a decadência do sistema fábrica-vila operária. Aqui, a própria 

“modernização” ocorrida nas fábricas entre os anos 60 e 80, acompanhando novos 

estilos de industrialização menos “autárquicos” e mais concentrados nas atividades-fim 

das empresas, levam-nas a investir mais no interior de suas unidades produtivas e a 

querer desfazer-se de suas vilas operárias. Além disso, a modernização tecnológica 

dispensando força de trabalho faz desequilibrar a correspondência entre o número de 

trabalhadores empregados e o número de casas da vila operária, parte delas tornando-se 

desnecessária para a empresa. Abre-se então, desde os anos 60 e 70 (às vezes antes, 

dependendo do valor imobiliário das vilas operárias em bairros valorizados para moradia 

urbana; às vezes depois) um longo período de desagregação e desmantelamento destes 

núcleos fabris, com uma história diversificada a ser repertoriada, e que perdura até os 

dias de hoje, assumindo outros valores para populações e empresas concernidas e para 

autoridades públicas atinentes às questões suscitadas. Além do permanente interesse 

comercial dos imóveis e territórios que antes estavam voltados para a produção industrial 

e sua retaguarda, apresentam-se interesses coletivos na eventual proteção a um 

patrimônio considerado histórico, interesses estes renovados sob roupagens de direitos 

sociais e ambientais. Por outro lado, o investimento das fábricas e empresas em seus 

trabalhadores e funcionários, fora do domínio estrito da produção, anteriormente 

cristalizado na moradia anexa à fábrica, pode assumir novas feições: desde benefícios 

indiretos como planos de saúde, clubes, viagens, financiamentos, premiações, festas, 

promoção de esportes, estímulo a ações de responsabilidade social ou ambiental da 

empresa através da organização de voluntariados da parte dos funcionários; todas elas 

modalidades renovadas de interessar o trabalhador no capital simbólico da empresa.  

As diferentes modalidades de conflitos e negociações entre empresas e 

trabalhadores relativas às condições de desmobilização da vila operária, da eventual 

modernização da empresa e da diminuição de sua mão de obra e de seus ativos 

imobilizados, do eventual fechamento da fábrica e do redirecionamento dos seus 

investimentos; são todas elas relações que interessam à memória da população 

remanescente e à associatividade maior ou menor que venha a apresentar diante de 

suas novas condições de existência17.  

                                                 
17 O caso da Companhia Industrial Pirapama, na cidade de Escada, Pernambuco, onde uma crise em 1982 
levou-a a ameaçar os seus operários com o seu fechamento, os operários mais antigos conseguiram ao 
mesmo tempo a manutenção da estabilidade e a manutenção do emprego que interessava a eles e ao 
conjunto de operários mais recentemente recrutados. Como neste período havia, ao contrário do que 
ocorrera anos antes em Paulista, fortes movimentos sociais em todo o país, num período de atenuação do 
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TENTATIVAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA OBJETIVADA COMO 

INSTRUMENTO DE REPRODUÇÃO DA HISTÓRIA INCORPORADA 

Em diversas áreas industriais antigas como as ex-vilas operárias de fábricas 

têxteis (e de outros setores industriais) na área metropolitana de Recife, movimentos 

sociais locais esboçam lutas por maior participação dos moradores na administração 

local, procurando minorar os impactos que desfiguram o formato tradicional desses 

bairros, como no caso-extremo da transformação de estradas locais em complexos de 

auto-estradas, destruindo, devido ao seu traçado avaliado em termos econômicos 

estritos, a paisagem usual, como na própria cidade de Paulista. Nessas áreas o 

patrimônio histórico potencial representado pelas vilas -- por vezes reconhecido e 

ressaltado como no caso de agentes sem poder específico como o sindicato dos tecelões 

de Paulista, ou como no caso do processo de planejamento participativo da Agenda 21 

no município de Camaragibe, em Pernambuco, levado adiante pela prefeitura -- segue 

sendo descaracterizado e transformado, sem constituir-se num recurso de políticas 

públicas voltadas para a história e a cultura locais. Antigos terrenos e galpões 

desativados tornam-se um passivo ambiental sem perspectivas de compensação18. As 

transformações nessas antigas cidades industriais vão no sentido de uma dispersão de 

sua força de trabalho, antes concentrada localmente, por toda a região metropolitana, 

aumentando os fluxos de deslocamento de trabalhadores. Os terrenos de propriedade 

das antigas fábricas são vendidos e muitos conjuntos habitacionais (no caso de Paulista) 

e ocupações em terrenos com riscos de deslizamento (em Camaragibe) se formaram 

desde os anos 80, adensando a população e transformando os laços sociais de 

vizinhança formados nessas cidades no período em que havia o predomínio de suas vilas 

operárias entre os anos 30 e 70. 

O interesse do sindicato de trabalhadores têxteis de Paulista na sistematização e 

divulgação da história local, ressaltando suas tradições operárias, foi o principal fator 

através do qual nossa nova pesquisa na localidade nos anos 2000 acabou 

desembocando em atividades de busca e coleta de registros visuais e sonoros que 

                                                                                                                                                    

autoritarismo do governo militar, e com a eleição livre de governadores (quando então o governador Miguel 
Arraes, deposto em 1964 pelos militares é novamente eleito para o cargo) os trabalhadores locais 
mobilizados conseguem que a Caixa Econômica Federal compre todas as casas da vila operária da 
companhia, e que esta, com o capital assim obtido, possa fazer funcionar a fábrica e garantir o emprego dos 
trabalhadores. Esta fábrica ainda está em atividade.    
18 A nova noção de “direitos difusos” pode aplicar-se tanto à penalização e à correção de danos ambientais 
(neste caso terrenos baldios e ruínas industriais, eventualmente contaminados) quanto à promoção da 
patrimonialização de um espaço material significativo de uma memória social como compensação ambiental. 
Para a questão do destino dos restos industriais e de sua desengenharia e transformação em outras 
atividades, ver Luis Henrique Sánchez, 2001.    
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pudessem ser divulgados publicamente. Tendo sua base de associados sido composta, 

ao longo dos últimos anos, de uma proporção crescente de aposentados, o sindicato 

resolveu fundar uma associação autônoma com vistas a uma especialização e a um 

esforço especifico em torno dos direitos e novos direitos voltados para esta faixa de 

idade, em particular os direitos previdenciários. Muitos ex-militantes sindicais voltaram à 

ativa nas mobilizações contra a redução de direitos adquiridos na área previdenciária, em 

torno da penibilidade e riscos do trabalho manual, assim como da saúde do trabalho. 

Com as novas leis de gratuidade nos transportes públicos apos os 65 anos, muitos 

destes ex-operários tornaram-se militantes desprendidos e rejuvenecidos a levar 

informações e petições para amigos e ex-colegas espalhados pela região metropolitana e 

a freqüentar reuniões e assembléias de associações e federações de aposentados. 

Nesse conjunto de aposentados alguns foram indicados para darem seu depoimento, 

outros abriram novos contatos.  

O próprio cotidiano dos sindicalistas, a maioria dos quais das gerações que 

passaram pelas novas fabricas do distrito industrial e que chegaram ao sindicato no bojo 

dos movimentos sociais dos anos 80, é crescentemente ocupado com reuniões em 

conselhos municipais e estaduais voltados para diferentes políticas publicas, de saúde, 

de emprego, de educação profissional e de políticas urbanas. Assim, apesar da drástica 

redução da base de associados ativos, em virtude da grande redução da mão de obra 

industrial, o sindicato consegue ainda estar presente no centro dos movimentos sociais 

locais. 

Ao desencadear-se a feitura de um documentário sobre a memória dos ex-

operários sobre sua trajetória e vida cotidiana no “tempo da companhia”, com base nos 

depoimentos de alguns de nossos antigos pesquisados dos anos 70 e 80, foram-se 

acumulando materiais visuais, novos personagens e eventos voltados para a 

(re)construção desta memória social19. O evento referido na nota anterior incentivou a 

troca de informações e pôs o foco na viabilidade de iniciativas de articulação em torno da 

história local. No seminário conhecemos um grupo de jovens de formação universitária e 

professores secundários moradores da cidade, alguns deles filhos e netos de ex-

operários e funcionários da companhia, também interessados na memória local. No final 

de 2005 eles constituem um “movimento pró-museu de Paulista”, diante dos rumores da 

                                                 
19 Através da filmagem de um evento, chamado “Memória dos Tecelões”’, realizado no dia 1º de maio de 
2005, constituído de uma mesa com ex-operários que falaram sobre suas trajetórias na fábrica e na cidade, e 
em seguida com a abertura de novos depoimentos por parte de membros do público presente, deu-se a 
partida pública de um trabalho em conjunto com uma rede de ex-pesquisados de 1976-77 e de sindicalistas 
atuais, que vinha sendo planejado em conversas e reuniões anteriores. 
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venda da casa grande e seus jardins por parte dos proprietários da CTP para uma grande 

empresa nacional de lojas de departamento, concentrando da alimentação a vestuário e 

eletrodomésticos, o que acarretaria a destruição do “jardim do coronel”. O movimento 

defende o patrimônio material e imaterial do município, mas prioritariamente a casa 

grande e o jardim do coronel20. É interessante que na falta da possibilidade de 

aproveitamento para fins públicos das ruínas das duas fábricas de Paulista21, e, na falta 

de espaços públicos, histórica e simbolicamente significativos nos múltiplos arruados do 

conjunto arquitetônico da grande vila operária22, que grupos da sociedade civil local 

tenham se fixado na casa grande patronal e seus jardins como monumento da memória 

da cidade e das famílias operárias que a construíram (e que estão na origem de muitas 

das famílias atuais). A parte perdedora na contenda entre dois herdeiros, filhos de Arthur 

Lundgren, vinha manifestando timidamente interesse em fazer um museu da companhia 

e da cidade na casa grande, mas a parte vencedora, o outro irmão, distancia-se da 

localidade e do Estado de Pernambuco e comanda de longe a empresa imobiliária em 

que se tornou a companhia na localidade, recolhendo aluguéis restantes de casas da vila 

operária que não foram transferidas aos ex-operários, de depósitos de mercadorias nos 

galpões das fabricas, e de venda de terrenos para novos empreendimentos imobiliários23. 

Neste sentido, a venda do terreno da casa grande e de seus jardins para uma loja de 

departamentos seria uma de suas maiores transações com ativos da CTP. Esta iniciativa 

                                                 
20“O Movimento PRÓ MUSEU é uma articulação surgida em 2005, que defende a preservação do patrimônio 
tangível, intangível e natural da cidade do Paulista. Em decorrência da comemoração do 73º aniversário de 
emancipação político-administrativa da cidade do Paulista, no próximo dia 04 de setembro, o PRÓ MUSEU 
está lançando uma campanha para a eleição dos 05 mais simbólicos e expressivos CARTÕES-POSTAIS do 
centro da cidade, no contexto histórico do século XX, com suas tradições, memória operária e identidade 
coletiva dos paulistenses. Visando, sobretudo, sensibilizar as novas gerações para a necessidade da 
preservação do extenso patrimônio localizado no centro da cidade do Paulista, com o exame e a apreensão 
de sua História. Também procura reaproximar a memória das gerações passadas, remanescentes do antigo 
período fabril, aos novos atores sociais do presente. O projeto possui quatro etapas: patrimônio material do 
século XX, patrimônio material do período colonial, patrimônio imaterial e patrimônio natural” (site do 
movimento, www.movimentopromuseu.org.br). Ver Ricardo Andrade da Costa Silva, 2006 e 2008.  
21 Ruínas utilizadas pela companhia através do aluguel dos serviços de depósito e armazenamento de 
mercadorias de outras firmas, enquanto não se concretizam propostas imobiliárias para que ela venda com 
proveito financeiro estes terrenos. Nos últimos anos a universidade privada Maurício de Nassau instalou 
alguns de seus cursos numa edificação feita pela CTP, em pequena parte do terreno onde antes havia a 
Fábrica Arthur, para a concentração de lojas em um shopping, empreendimento este que não foi adiante. Já 
a cidade da CTP na Paraíba, Rio Tinto, homóloga a Paulista, viu ser instalada recentemente em antigos 
galpões da fábrica as dependências de um novo campus da Universidade Federal da Paraíba.  
22 Cujos moradores foram modificando através de pequenas reformas funcionais em suas casas. 
23 Também o recebimento de grande indenização por parte do estado pela permissão de que uma auto-
estrada cortasse ao meio uma das fabricas, desfigurando o centro da cidade e cortando-o de alguns de seus 
bairros, pode ter sido uma razão a mais para esta mobilização em torno da memória da cidade. A construção 
da auto estrada na sua passagem pela fabrica acabou destruindo uma pequena igreja existente no seu 
interior que tinha sido a igreja do Frei Caneca, um dos heróis nacionais e do estado na revolução anti-colonial 
de 1817, e portanto uma edificação com um valor histórico desde a perspectiva de uma concepção tradicional 
de patrimonialização. 
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não contava em seus planos com a mobilização de setores do espaço publico de 

Paulista, como o sindicato dos trabalhadores têxteis, preocupado com a memória 

operária da cidade, e habilitado para as discussões por sua experiência em conselhos de 

todo tipo (distanciando-se da exclusividade da pauta de reivindicações econômicas 

tradicionais da categoria profissional), e da presença de jovens estudantes universitários 

e professores do ensino médio residentes na cidade, alguns dos quais com passagens na 

administração municipal. Em 2007, foi constituído o site na internet do movimento pró-

museu com iniciativas nas escolas (escolha pela internet dos maiores cartões postais da 

cidade) e junto ao conselho estadual de cultura que legitima com sua chancela a 

pretensão à patrimonialização. Para os ex-trabalhadores da cidade a casa grande está 

associada ao “tempo dos coronéis”, com suas grandezas e conflitos, desde sua 

freqüentação como lazer concedido pelo patrão aos seus operários, e de visitas e fotos 

abaixo do busto do Coronel Frederico; até os episódios da greve de 1963 e do cerco à 

casa grande através do corte de abastecimento e do impedimento pelos piquetes da 

tentativa do patrão de entrar na fábrica -- para o usufruto de uma instalação privada, para 

uso doméstico, como uma extensão da casa grande no interior da fábrica -- o seu banho 

em sitio murado; evento este que estaria na origem do progressivo abandono da família 

patronal da casa grande.  

Apos um longo período de tramitação no Conselho Estadual de Cultura e apos 

discussões sobre a prioridade ou não deste tombamento industrial, finalmente tal 

conselho dá um parecer favorável a esta patrimonialização. Resta saber como se 

processarão as negociações com o que resta da CTP, seu poder econômico tendo força 

junto ao poder municipal (que é mais sensível aos empregos criados pela nova loja do 

que com o bem a ser patrimonializado), se haverá de fato o espaço público, como será 

organizado o centro cultural a ser criado, e as suas condições de fazê-lo funcionar, e de 

sua eficácia em transmitir uma memória da relação ao longo do tempo da família patronal 

e das famílias de trabalhadores, como se darão as disputas em torno da memória. De 

qualquer forma a perspectiva de um fim dos conflitos sociais e do apagamento da 

memória de uma forma especifica de dominação com a desindustrialização e o 

crescimento populacional não se confirma, com a reconversão de antigos grupos sociais 

para as novas disputas e com o aparecimento de novos agentes sociais (com suas novas 

gerações) e instrumentos de políticas publicas e novos direitos sociais.  
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Foto 1 - Juventude Operária Católica (JOC) feminina diante (das costas) do busto do Coronel 

Frederico Lundgren, no jardim da casa grande (Arquivo Luís de Barros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto 2 - Croquis da casa grande (FUNDARPE, 2004, anexo). 
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Foto 3 - Convite do sindicato dos tecelões para um evento no 1º. de maio de 2005, sobre a 
memória dos antigos operários de Paulista. 

 

 

 

 
Foto 4 - Vista aérea geral do centro Paulista cercado pelas duas fábricas da CTP nos anos de 

1950. O quarteirão da casa grande aparece à direita da Igreja. 
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Foto 5 - Ruínas da fábrica Aurora (fim dos anos 2000) que na foto de cima (que se vê de baixo pra 
cima, de perto pra longe) aparece no seu topo superior (ponto de vista mais ao chão do panorama 

da ponta invertida da foto superior). 

 

 
Foto 6 - casa grande dos Irmãos Lundgren. 

 

  
Fotos 7 e 8 - O abraço à casa grande e seu jardim, organizado pelo movimento pró-museu, a favor do 

tombamento. 
 


