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INTRODUÇÃO.

A Serra de Jacobina é um dos mais importantes grupamentos geológicos 

do estado da Bahia, com diversas ocorrências minerais. As atividades de exploração 

percorrem a bacia do Rio Itapicuru desde o período colonial, principalmente na extração 

do ouro, cromo, manganês, esmeraldas e calcário. Condições nacionais e internacionais 

possibilitaram o incremento da extração de ouro no Brasil a partir da segunda metade da 

década de 1970.

A empresa mineral UNIGEO iniciou análises de solo para estudar a 

viabilidade de uma exploração industrial do ouro na cidade de Jacobina. Os estudos da 

empresa pertencente a holding Anglo American Corporation aconteceram entre 1973 e

1979. Entenderam pela implantação da empresa dando continuidade à tradição da 

cidade na extração e exportação do ouro. estendendo seus trabalhos até 1996.

Os trabalhadores ofereceram várias resistências à empresa. Contra os 

acidentes de trabalho; por transporte gratuito da casa do operário até a mina. pois não 

existia transporte coletivo na cidade; por uma alimentação e um refeitório comum a 

todos; por melhor tratamento dos peões pela chefia. Algumas vezes, essas lutas foram 

organizadas na clandestinidade, porque o sindicato da categoria demorou algum tempo 

para forma-se, pois a participação de qualquer trabalhador da mineradora em reuniões
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a participação de qualquer trabalhador da mineradora em reuniões era punida com demissão e 

um sindicato só era reconhecido legalmente depois de dois anos da formação de uma associação.

Este texto é uma tentativa de atingir dois objetivos. O primeiro é identificar a 

ordem estabelecida pela empresa para organizar a produção do ouro. Como agricultores 

foram transformados em operários? Quais foram as etapas desta transformação? Por quais 

estratégias?

O segundo é investigar como os mineiros se organizaram. Qual foi a 

importância dessas resistências contra esse novo modo de trabalho e existência.Dentro da mina 

as manifestações variavam. Existiam aqueles que batiam o cartão de ponto, iam para o setor de 

trabalho, mas não trabalhavam; outros quebravam aparelhos e instrumentos, fechavam a água 

que abastecia a máquina de perfuração, reduziam pela metade o número de buracos que 

deveriam ser feitos por jornada. “A greve de 1989 nós fizemos um piquete em frente da mina 

com paus, pneus, precisou vir até a polícia de choque de Juazeiro, eles conseguiram 

desmanchar e o pessoal começou a furar a greve, na hora, começou a oferecer dinheiro para o 

pessoal trabalhar, o pessoal já  estava com 24 dias de greve” .1

Utilizei algumas fontes primárias e secundárias encontradas nos arquivos do 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Ouro e Metais preciosos de Jacobina 

que contém fichas de inscrição dos seus filiados onde foi possível perceber a origem desses 

operários, seu grau de instrução, idade, sexo, estado civil e com isso tracei um perfil do tipo de

1 Depoimento dc Acilirito Cniz, operário da Anglo American em Jacobina, em 12/05/98.
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m ão-de-obra escolhida pela empresa para extração do ouro; vários impressos para mobilização 

dos trabalhadores e convocação de suas assembléias; pautas de reivindicações, que me indicaram 

as principais preocupações deles quanto ao cotidiano do trabalho; atas de assembléias; cópias de 

exames médicos; atestados de óbitos, pois depois da descoberta da silicose pelos mineiros, o 

sindicato passou a se responsabilizar pelos tratamentos médicos de seus sócios.

Pesquisei documentos no Fórum de Jacobina, no Ministério da Justiça do 

Trabalho em Salvador a respeito de dissídios coletivos, processos judiciais, acordos 

coletivos envolvendo a empresa e seus trabalhadores. No arquivo dos Partido dos 

Trabalhadores em Jacobina sobre a sua formação em Jacobina, sobre auxílios econômico e 

jurídico prestados pelo Partido dos Trabalhadores aos mineiros. Questionários dos censos 

econômicos e populacionais do IBGE para a região de Jacobina nas de 1970 e 1980 onde 

percebi as condições de vida e ocupação espacial desses trabalhadores antes e depois da 

implantação da Anglo American em Jacobina. Notícias na internet e nos jornais Gazeta 

Mercantil, A Tarde, Tribuna da Bahia, A Palavra, O Globo, O Estado de São Paulo, Jornal 

do Brasil, a revista Isto E e revistas especializados do setor mineral sobre os trabalhadores e 

a Anglo American.

Assisti fitas de vídeo com depoimentos dos operários da Anglo American em 

Jacobina e da população da cidade sobre as condições de trabalho dentro da mina feitas pelo 

professor da Universidade do Estado da Bahia Jerônimo Jorge discutindo o problem a da 

silicose; pelos repórteres da Rede Globo em matéria para o “Fantástico”; da Rede Record em 

matéria para o “Balanço Geral” . Fiz, também, 40 entrevistas orais com operários da empresa



sindicalizados ou não, estabelecendo conversas com empregados de todos os níveis 

hierárquicos e de diferentes funções; com filiados do Partido dos Trabalhadores; com pessoas 

da Pastoral da Terra em Jacobina. Esses documentos me possibilitaram averiguar os 

diversos conflitos entre a empresa e os operários e quais as bases sociais estabelecidas para a 

organização do sindicato dos trabalhadores.

Todos esses documentos foram analisados buscando uma interação dialética 

entre economia e valores, entre cultura e operação, entre os elementos culturais e materiais da 

existência desses operários, percebendo as condições de existência da família do trabalhador em 

relação à sociedade jacobinense. Tentando responder as questões postulei uma reciprocidade 

dialética entre a experiência e a consciência de classe desses homens, entendendo que a 

experiência deles foi determinada pelo lugar que eles ocupavam dentro da estrutura das 

relações humanas no mundo material. “O ser social determina a consciência social à medida que 

a experiência se impõe e se imprime no pensamento” .2 Através da experiência, da consciência e 

da vida cotidiana dos trabalhadores em Jacobina na década de 1980, busquei demonstrar que 

eles não foram simples presas de forças históricas externas e determinantes, mas 

desempenharam um papel ativo e essencial na criação de sua própria história e na definição de sua 

própria identidade cultural.

Avaliando a classe como uma relação e não uma coisa, veremos que os mineiros 

da Anglo American em Jacobina não existiram para ter um interesse ou uma consciência 

ideal. A classe de mineiros aconteceu quando alguns homens, como resultado de

2 THOMPSON, E. P. A Miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. p.25
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experiências comuns, sentiram e articularam a identidade de seus interesses entre si, e contra 

outros homens cujos interesses diferiam dos seus. A consciência de classe foi a maneira 

como trataram as experiências em termos culturais: encarnadas em tradições, sistema de 

valores, idéias e formas institucionais.

“Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma 
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na 
matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno 
histórico. Não vejo a classe como uma” estrutura nem mesmo como um a” 
categoria mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode 
ser demonstrada) nas relações humanas” .3

Se a experiência aparece para esses homens como determinada, o mesmo não 

acontece com a consciência de classe. A práticas desses mineiros os coloca como sujeitos sem 

que teorias prévias os tivessem constituído ou designado. Trata-se de um sujeito coletivo 

pertencente a lutas cujo interior indivíduos passam a definir-se, a reconhecer-se 

mutuamente, a decidir e agir em conjunto e a redefinir-se a cada efeito resultante das 

decisões e atividades realizadas.

“Quando uso a noção de sujeito coletivo é no sentido de uma 
coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas através 
das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas 
vontades, constituindo-se nessas lutas” .4

O objeto deste trabalho é analisar a organização dos empregados da Anglo 

American Corporation em Jacobina nas suas lutas por melhores condições de trabalho e de 

vida. O número de operários contratados variou de 800 a 2.400 dependendo da produção. Eram,

3 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 9.
4 SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena, São Paulo. Paz e Terra, 2a. ed., 1991. p. 55.
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em sua maioria, homens, trabalhadores do subsolo, entre 18 e 40 anos, com baixo grau de 

escolaridade, muitos só assinavam seu nome mecanicamente, vindos de todas as partes do 

país e tinham a agricultura como ocupação principal. Os espaços de interesse são as zonas rural e 

urbana de Jacobina e abordei o período de 1974, quando a empresa começou suas pesquisas 

até 1989, ano da última greve feita pelos mineiros.

São abundantes as publicações que tratam do movimento operário no Brasil, 

principalmente em São Paulo, onde sua atuação foi intensa. Na Bahia, existem os trabalhos de 

Paulo Sérgio da Costa Neves, L ’Action Syndicale des Travailleurs du Pétrole à Bahia, Brésil 

(1999)5; M aria Dolores de Brito Mota, Capitalismo e Agricultura: trajetória da força de 

trabalho agrícola na Bahia 1850 1980 (1987)6; Maria José Sá Soares, Sindicalismo 

Operário na Região Metropolitana de Salvador: o caso do sindicato dos trabalhadores nas 

indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico da cidade do Salvador (1983) 7; 

José Raimundo Fontes, Manifestações Operárias na Bahia: movimento grevista, 1888-1930 

( 1982)8; Inaiá M aria M oreira de Carvalho, Atitudes Operárias na Bahia ( 1971 )9.

No período contemporâneo da história da República, foram produzidos vários 

trabalhos. Entre eles merecem destaque o de Yvonne de Souza Grossi, Mina de Morro

5 Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciências Humanas da 
Université Lumière Lyon II em 1999.
6 Dissetação de mestrado apresentada ao Programa dc Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal 
da Bahia em 1987.

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal 
da Bahia em 1983.
8 Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
da Bahia em 1982.
9 Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal da Bahia em 1971.



Velho: a extração do homem (1980); Eliana de Freitas Dutra, Caminhos Operários nas 

Minas Gerais (1988); Leôncio Martins Rodrigues, Conflito Industrial e Sindicalismo no 

Brasil (1966); José Albertino Rodrigues, Sindicato e Desenvolvimento no Brasil (1966); 

Azis Simão, Sindicato e Kstado (1966); Zélia Lopes da Silva, A Domesticação dos 

Trabalhadores nos anos 30 (1990) e Eder Sader, Quctndo Novos Personagens Entram em 

Cena: experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80 (1991).

Começo este trabalho apresentando a cidade de Jacobina onde aconteceram as 

greves dos mineiros, algo sobre seu modo de vida e a conjuntura econômica, como Jacobina é 

uma cidade antiga ligada à mineração, nesse capítulo discorro sobre duas áreas geográficas que 

influenciaram a cidade, uma área maior, a Bacia do Rio Itapicuru cujos municípios mantém 

uma identificação econômica com a história da cidade, e uma outra área menor, a Região de 

Jacobina formada pelas cidades vizinhas onde a economia da cidade tem ascendência.No 

segundo capítulo discuto sobre a origem do operário, o trabalho dentro mina, como ele era 

organizado, seus perigos e suas vantagens.

No terceiro capítulo, comento sobre as estratégias de organização e resistência 

dos trabalhadores da Anglo American em Jacobina, sua ligação com o Partido dos 

Trabalhadores e a Pastoral da Terra e no quarto capítulo analiso a reelaboração por parte dos 

mineiros de suas experiências e sua configuração como classe social.



NADA É TÃO BOM QUANTO O OURO.

Construída a partir do século 18, Jacobina pertence a uma região com

19.552 quilômetros quadrados, agrupando, hoje, de acordo com o mapa abaixo. 17 

municípios e 22 distritos, onde se encontram desde vales úmidos e encaixados até áreas 

de caatingas cerradas, carentes de água. No Piemonte da Chapada Diamantina, a cidade 

é dominada pelas serras, suas construções são dispostas no sentido dos rios do Ouro e 

Itapicuru Mirim que escavaram minérios e produziram um vale na direção leste oeste, 

ligando Salvador e o Vale do São Francisco ao Cerrado Goiano.

Região de Jacobina
MAPA 1 \
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2 - Serrolândia

4 - Capim Grosso
5 - São J. Jacuípe
6 - Várzea da Roça

3 - Quixabeira

Desenho de Márcio Melo



A cidade de Jacobina situa-se nas coordenadas 1 Io. 10' 52" S e 40°. 30’ 

31” W. ficando a 350 quilômetros a noroeste de Salvador, e é representada 

geologicamente dentro de um grupo com uma seqüência de segmentos de rochas 

sedimentares clásticas1, formadas de fragmentos arredondados de diâmetro superior a 

2mm, composta essencialmente de quartzo de idade pré-cambriana, depositados sobre 

uma superfície irregular de terrenos arqueanos. Na parte central do Grupo Jacobina 

existem as formações da Serra do Córrego, Rio do Ouro e Cruz das Almas. Importantes 

depósitos auríferos estão associados aos conglomerados da Formação Serra do Córrego, 

que foram depositados em um sistema de drenagem fluvial, que fluía de leste para oeste.

Evidências sedimentalógicas sustentam que as mineralizações foram 

depositadas na região com material oriundo de processos erosivos na superfície da terra 

firme, embora algumas redistribuições locais de ouro tenham ocorrido no decurso da 

evolução geológica da área. Este grupo é estruturalmente homoclinal, mergulhando 

forte para leste. Está dividido em blocos, separados por falhas originadas, 

principalmente, por esforços compressivos provenientes do sudeste. Diques básicos 

ocupam, geralmente, os planos de falha em seus afloramentos são caracterizados por um 

relevo negativo, entre as cristas de quartzitos e conglomerados.2

O Grupo Jacobina é uma das mais importantes províncias minerais da 

Bahia, com várias ocorrências econômicas, cuja exploração representava uma das 

principais atividades econômicas da região nas décadas de 1970 e 1980. Iniciadas ainda

1 São rochas, como a argila, o saibro, o arenito, formadas de fragmentos de outras rochas.
* Os dados sobre a geologia da região são da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais.



no período colonial, com a extração do ouro nas serras de Jacobina, as atividades 

mineradoras se estendiam em vários municípios da bacia do Rio Itapicuru As mais 

importantes explorações eram cromo, manganês, esmeralda, calcário e ouro

A área da bacia do Rio Itapicuru. representada no mapa abaixo, abrange 

45 municípios, tem 36.440 quilômetros quadrados com uma população de 1.086.009 

habitantes segundo o censo demográfico do IBGE de 1991. Os principais rios da bacia 

são o Itapicuru. Itapicuru-Açu. Itapicuru-Mirim. Rio do Peixe, Cariaça e Quijingue

BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BAHIA*

MAPA2
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* Desenho de Márcio Melo



O cromo destacava-se como um dos recursos minerais mais importantes 

na bacia do rio Itapicuru. pela grande expressão de suas jazidas, que eram responsáveis 

por 90% da produção brasileira. Os dados da Superintendência de Geologia e 

Mineração indicavam a existência de 19 minas. 7 depósitos de médio e pequeno porte e 

60 outras ocorrências distribuídas nos Distritos Cromitíferos de Campo Formoso e do 

Vale do Jacurici.

As mineralizações de manganês estavam distribuídas ao longo de toda a 

extensão da borda leste da Serra de Jacobina, sendo intensamente exploradas no período 

das duas grandes guerras, estando paralisadas nas décadas de 1970 e 1980 devido aos 

baixos preços do produto no mercado. As jazidas em sua maioria eram de propriedade 

da FERBASA. que utilizava o manganês na sua unidade de metalurgia no município de 

Pojuca, próximo a Salvador. Considerando apenas as principais minas do período, as 

reservas totais estavam estimadas em tomo de 230.000 toneladas de minério com teores 

entre 36 e 41 % de manganês.

As jazidas de esmeralda estavam relacionadas a corpos pegmatíticos em 

contato com as rochas ullrabásicas. transformadas em biotita xisto, e ocorre no distrito 

de Camaíba, município de Pindobaçu, na borda ocidental da Serra de Jacobina.
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A esmeralda de Camaíba que era explorada no sistema de garimpagem. 

constituía o item mais importante do grupo das pedras preciosas e semipreciosas do 

Estado da Bahía, sendo urna das maiores concentrações de esmeralda do mundo e a 

principal área de produção do Brasil. As primeiras descobertas foram na década de 1960 

com o garimpo de Bráulia. Em decorrência do sistema de produção, tipicamente de 

garimpagem. não eram conhecidas as reservas exploráveis e a produção do garimpo.

A exploração de calcário para fabricação de cimento e corretiv os de solo 

constituía uma atividade mineral representativa para a bacia do Itapicuru e para a Bahía, 

representando as maiores reservas do Estado. O calcário era explorado no municipio de 

Euclides da Cunha, o mais importante pólo baiano de produção de cal, onde se 

destacava a Industria de Calcários Sublime S. A., em operação desde 1980, pertencente á 

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e ao Grupo Soares Leone. sua produção era 

destinada principalmente às indústrias químicas e metalúrgicas.

Outro pólo de exploração de calcário na bacia estava situado no 

municipio de Campo Formoso, onde existia uma unidade industrial de produção de 

cimento em operação desde 1977, com uma capacidade de produção instalada de

161.000 toneladas/ano por via seca. As jazidas de calcário, que apresentavam reservas 

medidas da ordem de 150.800.000 toneladas, bem como a Fábrica de Cimento, eram de 

propriedade da Companhia de Cimento São Francisco - CISAFRA.

16



As ocorrências de menor expressão na área da bacia eram representadas 

por mineralização de sulfetos, principalmente pirita, que ocorriam de forma dispersa ñas 

litologias de Greenstone Belt do Itapicuru, barita na região de Miguel Calmon. com 

reservas que somavam 820.000 toneladas com teor médio de 80%, águas minerais na 

região de Cipó. pedras para construção e areia nos municipios de Santa Luz e Jacobina, 

além de alguns depósitos pouco representativos de apatita, níquel, cobalto, quartzitos, 

talco, calcita, amianto e grafita.

As ocorrências de ouro na bacía do Itapicuru estavam localizadas no 

municipio de Serrinha, correspondente ao Greenstone Belt do rio Itapicuru e no 

municipio de Jacobina, nos metassedimentos do Grupo homónimo, mostradas no mapa 

tectónico- geológico do Brasil na página seguinte.
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¡MAPA TECTONO-GEOLOGICO DO BRASIL
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Mapa feito pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais.

No Greenstone Belt do rio Itapicuru, as mineralizaçôes ocorriam em zona 

de cisaihamento, no contato entre os basaltos e xistos magnéticos associados a veios de 

quartzo (Fazenda Brasileiro), associadas a veios de quartzo-carbonato encaixadas em
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tufos andesiticos e metassed i mentos (Faixa Maria Preta-Antas), e na zona de

cisalhamento no contato entre andesitos e tufos ou metassedimentos, ou ainda dentro de

corpos de gabros, associados a veios de quartzo (Faixa Mansinha), com mineratizações

que apresentam um teor médio de 7,5 gramas por tonelada (Fazenda Brasileiro) e 2,5

gramas por tonelada (Faixa Antas-Maria Preta e Faixa Mansinha).

PRINCIPAIS PROVÍNCIAS E DEPÓSITOS ISOLADOS
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Mapa feito pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais.

Existiam três minas em operação na região: a mina Fazenda Brasileiro,

de propnedade da Companhia Vale do Rio Doce, que operava com lavra a céu aberto e

subterrânea, compreendendo sete frentes de operação; a mina de Maria Preta, com

produção desde 1987, de propriedade da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, era

operada por sua subsidiária, a RJOSAM, e a mina M -l 1 localizada na Faixa Mansinha,

também de propriedade da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e operada pela

RIOS AM, desde 1990. Em todas as minas a separação do ouro era feita pelo método de

lixiviação em pilhas ou cianetação, onde o ouro reage com o cianeto, complexando-se

sob a forma de NaAu (CN)2.



Outras importantes concentrações de ouro estavam presentes nos 

metaconglomerados da Formação Serrado Córrego, do Grupo Jacobina. O ouro ocorria 

de forma livre, na matriz dos conglomerados e também em veios de quartzo 

discordantes, encaixados nos quartzitos e conglomerados das Formações Rio do Ouro e 

Serra do Córrego.

Na cidade de Jacobina primeiro, a extração era feita por pequenos 

grupos de pessoas ou mesmo individualmente com batéias. Esse tipo de exploração 

aurífera iniciou-se por volta de 1670, com garimpagem de córrego e de aluvião. 

Garimpava-se o ouro que descia das serras para dentro dos riachos. As reservas desse 

metal começaram a exaurir nos anos entre 1890 e 1910. Os garimpeiros, então, ficaram 

explorando os veios e as rochas, subindo as serras à procura do ouro. Ainda hoje são 

visíveis as escavações feitas nessas serras no início do século 20.

A exploração mecanizada começou em 1824, quando D. Pedro I 

assegurou aos grupos estrangeiros a exploração de minas no Brasil, começando o 

processo empresarial na produção aurífera. A primeira empresa estrangeira foi a 

Imperial Brazilian Mining Association, lavrando as minas de Congo Socco. em Minas 

Gerais, seguida por várias outras, entre as quais destacou-se a Saint John D'EI Rey 

Mining Company Limited, em 1830. as duas de capital inglês.

Em 1880 é criada com capital brasileiro e inglês a Companhia Minas de 

Jacobina estabelecida na Serra do Vento que atuou desde o sul de Jacobina até o 

noroeste de Pindobaçu com tratamento mecanizado e fazendo amalgação. Explorou um
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veio com teor aurífero entre 10 e 20gramas/toneladas. mas devido às deficiências na 

tecnologia só conseguiu extrair entre seis e 1 lgramas/toneladas. A Companhia Minas de 

Jacobina abriu várias galerias cortando os filitos e os quatzitos antes de atingir o veio, 

que se apresentava ora em forma de camada, ora como pequenas lentes em rosário no 

quartzito e no talco xisto, encaixado no quartzito ou. ainda, como impregnação difusa de 

pinta e mispíquel nos clorita xistos.

A espessura dos veios variava de 0.2m até 1.2m, mas a companhia só 

conseguiu na média de 10 a 14 gramas numa faixa mineralizada de 3 metros de 

espessura. A Companhia Minas de Jacobina tinha também propriedades auríferas em 

Adrequicé e Córrego; entre Itapicuru e Canavieiras e ao sul da Serra do Vento. Ela 

paralisou suas atividades em 1897 com uma produção, em todo o período, de 90 quilos 

de ouro.

Mesmo com a retirada da empresa do cenário, persistiram, no local, 

alguns faiscadores ou garimpeiros desempenhando importante papel na criação e 

proliferação de grupos comunitários. O ouro era explorado por esses pequenos grupos 

apenas na superficie, o que ocasionava o esgotamento rápido das jazidas, provocando o 

deslocamento contínuo dessa população à procura de novas fontes de reserva. No final 

da década de 1930 a produção já era relevante. Em 1937, a produção de ouro na região 

foi de 327 quilos; em 1938, de 404 quilos; em 1939, de 929 quilos; em 1940, de 843 

quilos. Havia, nesta época, cerca de 5.000 faiscadores nesta zona.4

4 Sílvio Fróis Abreu, Recursos minerais do Brasil, São Paulo, Edigard Blücher Ltda, 1973, p. 628.



Em 1947, foi retomada a exploração aurífera mecanizada em Jacobina. 

Uma outra empresa, com capital brasileiro e canadense, a Companhia de Mineração de 

Ouro de Jacobina Limitada se estabeleceu na área de Canavieira de Dentro, a quatro 

quilômetros do centro de Jacobina, local antes explorado pela Companhia Minas de 

Jacobina. Em 1950 a empresa canadense Mineração Northfield Limited passou a 

controlar 90% do capital da companhia que funcionou até 1966 produzindo, no período, 

5.750 quilos de ouro.5

Depois, a Anglo American Corporation montou em 1973 a empresa 

UNIGEO, uma jo in t venture constituida com o Grupo Antunes para pesquisas 

geológicas na Serra de Jacobina concentrada nas imediações da Mina de Canavieira. A 

pesquisa estendeu-se em grande parte da Serra de Jacobina tentando identificar os 

conglomerados de mineralização semelhantes geologicamente aos depósitos de 

Witwatersrand. na África do Sul. também controlados pela Anglo American.

Esses tipos de placers antigos constituem-se nos mais importantes 

depósitos minerais do mundo, não só pelas dimensões como pela produção 

comercializada. Em 1983, por exemplo, a região de Witwatersrand foi responsável por 

cerca de 60% da produção dos países capitalistas, ou cerca de 45% da produção mundial 

com um teor aurífero podendo chegar a 24gramas/tonelada.O projeto de pesquisa da 

empresa em Jacobina estudava a viabilidade econômica da mina e desejava iniciar uma 

produção experimental a partir do segundo semestre de 1979, prevendo inicialmente 

uma produção anual de 2.500 quilos de ouro por ano.

'  Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral.



O interesse da Anglo American no Brasil se justificava pela conjuntura 

económica da época. Na década de 1970. o preço do ouro aumentou no mercado 

internacional. O Acordo de Bretton Woods foi finalmente abandonado em 1971 e o 

dólar americano deixou de ser conversível em ouro. Por volta de 1973, as moedas dos 

principáis países industrializados passaram a flutuar mais livremente, controladas 

principalmente pelas forças da oferta e demanda que atuavam no mercado de câmbio 

exterior. Os preços flutuavam diariamente, tendo aumentado os volumes, a velocidade e 

a volatilidade de preço na década de 1970, dando origem a instrumentos financeiros 

novos, desregulamentação do mercado e liberalização do comércio.

O Acordo da Conferência Internacional Monetária de Bretton Woods, 

estabelecido em 1944, visava assegurar estabilidade monetária internacional, impedindo 

que o dinheiro escapasse dos países e restringindo a especulação com as moedas 

mundiais. O Acordo era baseado em um sistema de taxas de câmbio fixo repousava em 

dois princípios essenciais. De um lado, o ouro era a base de todo o edificio, pois o custo 

de cada moeda era definida por 35 dólares uma onça6 de ouro. De outro lado, as 

paridades fixas constituíam-se a regra, por exemplo, o dólar valia 50 francos belgas, 

conseqüentemente, os países membros deveriam intervir sobre os mercados de câmbio a 

fim de evitar que o fluxo do mercado não se alaste das paridades bilaterais mais de 1 % 

para baixo ou para cima.

Antes do acordo existia o padrão ouro de troca que prevaleceu entre 1876 

e a Primeira Guerra Mundial e dominava o sistema econômico internacional. Com o

0 A onça é uma medida de peso inglesa adotado a partir de 1520, equivalente a 31,10386 gramas e é o 
padrão estabelecido internacionalmente como medida para a comercialização de ouro.



padrão ouro, as moedas ganharam uma fase nova de estabilidade, pois eram garantidas 

pelo preço do ouro. Ele acabou com a velha prática de reis e governantes de 

desvalorizar arbitrariamente a moeda e ativar assim a inflação.

Mas não faltavam defeitos no padrão ouro de troca. À medida que uma 

economia se fortalecia, o país importava mais do exterior até baixarem as suas reservas 

de ouro, necessárias para garantir a moeda. Conseqüentemente, diminuía a oferta da 

moeda, aumentava a taxa de juros e desacelerava-se a atividade econômica até ocorrer a 

recessão. No final, os preços dos bens batiam no fundo do poço, pareciam mais 

atraentes para outros países, que se apressavam a comprar mais, injetando assim mais 

ouro na economia, até que aumentasse a base monetária, baixando a taxa de juros e 

recriando riqueza na economia. Tais oscilações predominaram no período do padrão 

ouro até a erupção da Primeira Guerra Mundial, interrompendo os fluxos de comércio e 

o movimento livre do ouro.

O regime de Bretton Woods começou a se esfacelar quando em 15 de 

agosto de 1971, Nixon anunciou o fim da conversão do dólar em ouro e, portanto, o fim 

do padrão de troca de ouro. Dois anos mais tarde. o mercado de câmbio fixo. pedra 

fundamental do Acordo Bretton Woods, foi abandonado. Os Estados Unidos 

desvalorizaram o dólar 7,5%. em 1972, elevando a cotação do ouro paraUSS 38.00 a 

onça. Nesse ano o preço médio do ouro alcançou US$ 58.10 por onça. Em 11 de março 

de 1973, os Ministros das Finanças dos Noves da Europa anunciaram uma flexibilização 

de suas moedas em relação ao dólar, como se pode perceber na tabela abaixo, a partir 

desta data, o preço do ouro aumentou vertiginosamente e atingiu seu maior preço
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médio, em 1980, custando US$ 600 a onça e depois se estabilizando em tomo dos US$ 

400.

TABELA 1

700

Preços Médios de Ouro no Mercado Internacional

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Ano

■onte: Gold Brasil 1996, Gazeta Mercantil, 1997.

Quanto ao Brasil, a partir de 1970 o mercado do ouro foi influenciado 

pelos preços internacionais, assim como o uso do ágio e da comercialização utilizando a 

cotação do dólar paralelo, incentivando o contrabando. O mercado foi influenciado 

também pelas altas taxas inflacionárias internas, que ocasionaram uma acelerada busca 

de conversões em ouro como proteção de valores. Só a partir de 1986, com a Resolução 

no. 1120 do Banco Central é que a compra e venda de ouro tomaram-se livres. Então, o 

mercado estruturou-se junto à Bolsa de Mercadorias e Futuros, onde passam a ser 

negociados contratos cujas cotações seguiam às mesmas praticadas pelas bolsas de 

Londres e de Nova York.
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Enquanto a UNIGEO pesquisava a Serra de Jacobina, os faiscadores 

continuavam garimpando. A comercialização do ouro produzido por eles era realizada 

semanalmente, em dias de feira livre, através de compradores ou comerciantes 

intermediários. O preço do metal era estabelecido tomando por base a cotação diária do 

grama ou onça, divulgado pelos meios de comunicação, principalmente, rádio e 

televisão, abatendo-se um percentual de 20% por conta das impurezas contidas nos 

amálgamas. Os intermediários locais repassavam posteriormente para os compradores 

de Salvador.

Além da exploração do ouro, a atividade agropecuária foi importante no 

assentamento da população desde os primeiros aglomerados. Através dos grandes 

latifúndios destinados à criação de gado de maneira extensiva famílias como os 

D'Ávila e os Guedes de Brito formaram enormes fazendas na região.

"Sendo o sertão da Bahia tão dilatado, pertence quase todo a duas 
das principais famílias da mesma cidade, que são a da Casa da Torre e a do 
defunto Mestre-de-Campo Antônio Guedes de Brito. Porque a Casa da Torre 
tem duzentas e sessenta léguas pelo Rio São Francisco acima, à mão direita indo 
para o sul e indo do dito rio para o norte, chega a oitenta léguas. E os herdeiros 
do Mestre-de-Campo Antônio Guedes de Brito, possuem desde o Morro do 
Chapéu até a nascença do Rio das Velhas, cento e sessenta léguas. E nestas 
terras, parte, os donos delas têm currais próprios. E parte, são dos que arredaram 
sítio delas...".7

A concentração de terras era um processo comum no período colonial e 

deixou marcas na região de Jacobina. No censo agropecuário de 1985 do IBGE, foram 

cadastrados 145.049 estabelecimentos agropecuários na região da Bacia do Rio 

Itapicuru, ocupando uma área total de 3.750.025 hectares, com uma área média de 26 

hectares. O número de estabelecimentos cadastrados na bacia era 19,6% do total dos

Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Mina. 3a. ed., São Paulo, Itatiaia, 1950, p. 52.



estabelecimentos agropecuários da Bahia e a área da Bacia do Rio Itapicuru corresponde 

a apenas 6% da área total do Estado. A distribuição dos recursos fundiários por estratos 

de área. mostra que 27,83% das terras eram ocupadas por 832 propriedades com área 

acima de 500 hectares, o que representava apenas 0,57% do número de 

estabelecimentos cadastrados, enquanto as propriedades com menos de 10 hectares, que 

representavam 66,56% do número de estabelecimentos, ocupavam apenas 10,42% das 

terras.

A existência de propriedades com áreas inferiores a 10 hectares tomava 

impraticável a sua viabilização econômica na região, onde predominam solos rasos, 

freqüentemente com pedregosidade, sem contar muitas vezes com um ponto de água, e 

dependendo das precipitações irregulares para a produção agrícola de subsistência. 

Havia a predominância do proprietário nas formas de ocupação de terras, representando 

cerca de 89% dos casos, seguido do produtor ocupante com 9,4%.8

A agricultura de sequeiro era largamente praticada nas décadas de 1970 e 

1980, na região, tanto em formas de lavouras temporárias como permanentes. Segundo 

o Plano Diretor de Recursos Hídricos do governo federal, os principais produtos nas 

lavouras temporárias eram feijão, mandioca e milho. Ocupavam 445 mil hectares, com 

uma produção anual da ordem de 595.000 toneladas. Outras culturas de menor 

expressão econômica eram a batata-doce, com uma área plantada de 420 hectares e a 

cana-de-açúcar com 190 hectares.9
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Meio Ambiente, 2001, p. 1.
0 Idem.
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TABELA 2

Culturas de Área Seca em Jacobina -  Safra 1983/4

Cultura Áreas Produção Produção 
C ultivadas Obtida Normal

Sisal 35 mil ha 45.115 ton. 1.300 kg/ha
Mamona 20 mil ha 4.284 ton. 720 kg/ha
Mandioca 19 mil ha 190.000 ton. 20 mil kg/ha
Feijão 20 mil ha 1.962 ton. 720 kg/ha
Milho______7 mil ha_____ 1.043 ton.________840 kg/ha

Fonte: IBGE Censo agropecuário de 1985

A atividade agrícola nessa região da bacia do Itapicuru era fortemente 

condicionada pelas condições climáticas irregulares que predominam em toda região 

semi-árida. A maioria das lavouras era de subsistência, com baixo nível tecnológico. Na 

agricultura de sequeiro destacava-se o sisal, com uma área plantada da ordem de 85.000 

hectares. A cultura do sisal representava um importante papel na ocupação econômica 

da região, em razão de sua capacidade de tomar produtivas regiões de solos pobres e 

clima semi-árido, possibilitando a viabilização econômica de pequenas propriedades, 

além de empregar grandes contingentes de mão-de-obra para a colheita e para o 

processamento da fibra.

A prática da agricultura irrigada ainda não era difundida de um modo 

geral na região. Jacobina era um dos municípios com maior concentração desse tipo de 

cultivo com 428 sistemas e uma área total de 1.241 hectares. A predominância era de 

irrigação privada de pequeno porte, com captação direta a fio d'água.

Um dos mais importantes distritos de Jacobina na cultura de irrigação era 

Caatinga do Moura. Em tomo de 60% da população trabalhava na agricultura,



principalmente nas atividades ligadas à cultura do alho.Na época com sete mil 

habitantes e distante cerca de 50 quilômetros da cidade. Caatinga do Moura conserv ava 

a forma tradicional da cultura do alho que exigia muita mão-de-obra para o preparo do 

terreno, adubação, cuidados com o tratamento da cultura e finalmente a colheita: a 

arranca, a secagem, o trancamento.

TABELA 3 

Culturas de Irrigação em Jacobina -  Safra 1984
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Cultura Areas
Cultivadas

Produção
Obtida

Produção
Normal

Alho 49 ha 172 ton. 4.5 a 5 ton/ha
Tomate 95 ha 1.140 ton. 15 a 20 ton/ha
Cenoura 35 ha 490 ton. 18 a 20 ton/ha

Fonte: IBGE Censo agropecuário de 1985

Quanto à pecuária, continuava a prática da criação de animais de maneira 

extensiva em toda região, destacando-se os rebanhos bovinos, caprinos, ovinos e suínos. 

Segundo dados do IBGE, de 1985. o efetivo de gado bovino era 111 mil cabeças, 

caprinos e ovinos juntos chegavam a 58 mil cabeças, 10 mil cabeças para os suínos. A 

pecuária também sofria sérias restrições nos períodos de estiagem e eram 

freqüentemente dizimados pelas secas. Mesmo com todas as dificuldades, as atividades 

econômicas na bacia do Itapicuru estavam fortemente concentradas no setor primário, 

que ocupava cerca de 68% da população economicamente ativa.

Os setores secundários e terciários apresentavam pouca expressão 

econômica na bacia, empregando 11,40% e 20,01% da PEA respectivamente. O setor



industrial apresentava um total de 438 estabelecimentos cadastrados nos 45 municípios 

integrantes da bacia. A distribuição espacial das indústrias era bastante diversificada 

visto que os 10 maiores municípios da bacia concentravam 77% dos estabelecimentos 

industriais, ao passo que em 10 outros municípios não existiam estabelecimentos 

cadastrados algum. Com exceção das atividades de beneficiamento de minérios, o setor 

industrial da bacia não apresenta números significativos.

O setor de comércio e serviços possuía também expressão limitada na 

bacia, ocupando apenas 20% da população economicamente ativa. Os 45 municípios da 

bacia apresentavam um total de 5.409 estabelecimentos comerciais e 883 

estabelecimentos de serviços, fortemente concentrados nos maiores municípios da 

bacia, sendo que os 17 municípios com mais de 100 estabelecimentos respondiam por 

80% do total das atividades de comércio e serviços.

Em Jacobina foi preparada uma infra-estrutura no setor de serviços para 

a implantação da Anglo American Corporation. A partir da década de 1970, a COELBA 

E A TELEBAHIA passam a ter escritórios centrais da região na cidade. A Associação 

Comercial e Industrial de Jacobina foi fundada em 1974, o número de agências 

bancárias passa de 3 antes da década de 1970 para 8 no final da década de 1980. O 

crescimento dos estabelecimentos comerciais na cidade pode ser medida na tabela 

abaixo, onde o número de consumidores comerciais de energia elétrica sobe de 1.017 

em 1980 para 2.585 em 1991, mais do que dobra em 10 anos.
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TABELA 4

BAHIA - PIEMONTE DA DIAMANTINA - REGIÃO DE JACOBINA 
CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA POR CLASSE 1980-199L

Ano
Consumidores por classe

Total Residencial Industrial Comercial Rural Outros
1980 9.008 7.813 19 1.017 30 129
1985 23.312 19.692 57 1.996 316 251
1990 28.419 25.170 86 2.006 759 398
1991 33.192 29.111 140 2.585 772 584

Fonte IBGK - Censo Demográfico de 1970 - 1991

De acordo com o Censo Demográfico 1991, o conjunto dos 45 

municípios da bacia do Rio Itapicuru tinha uma população total de 1.086.009 habitantes. 

Verificou-se que a participação da população da bacia no total da população estadual 

decresceu continuamente ao longo das décadas de 1970 e 1980. Em 1970 a população 

da bacia representava 10,65% da população do Estado, reduzindo-se este percentual 

para 10,45% e 10,05% em 1980 a 1991 respectivamente, o que caracteriza um processo 

de estagnação em relação a outras regiões do Estado.

Em 1991 a bacia apresentava em seu conjunto uma densidade 

demográfica de 23,29 hab/km2, aproximadamente equivalente à densidade média do 

Estado que era de 21,07 hab/km2. A distribuição da população na região apresentava 

grande variação na sua distribuição espacial. Alguns municípios apresentavam altos 

índices de densidade demográfica, tais como: Teofilândia (98,07 hab/km2), Senhor do 

Bonfim (74,00 hab/km2). Cipó (73,18 hab/km2) e Conceição do Coité (62.88 hab/km2), 

enquanto outros municípios apresentavam baixos índices, a exemplo de: Mirangaba



(7.53 hab/km2), Campo Formoso (8,64 hab/km2), Quinjingue (11.20 hab/km2) e 

Jaguarari (12,11 hab/km2). Esta diversificação na distribuição espacial da população 

estava diretamente vinculada à grande variedade de condições agro-climatológicas e 

geo-econômicas ocorrentes na região.

A população da região estava sujeita a um processo de urbanização 

relativamente dinâmico. Em 1970 a taxa de urbanização média da bacia era de 22,72%, 

passando para 25,62% em 1980, e registrando 34,95% em 1991. Observa-se que a 

população rural era majoritária, representando cerca de 65% da população total da 

bacia. Entretanto, existia uma grande concentração de população urbana em Jacobina 

(65,32%) em decorrência da implantação da Anglo American.

A análise da composição etária da população indica que 28% da 

população tinha menos de 10 anos de idade, 25% tinha entre 10 e 19 anos. 39% tinha 

entre 20 e 59 anos e apenas 8% tinha mais de 60 anos de idade. A região apresenta uma 

predominância de população jovem, sendo que 53% da população tinha menos de 20 

anos.

Com base nos dados do Censo Demográfico de 1980, verifica-se que a 

população economicamente ativa do conjunto dos 45 municípios integrantes da bacia do 

Itapicuru era composta por 305.177 pessoas, o que representa cerca de 26% da
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população total da bacia e 67% da população com idade entre 20 e 59 anos. A análise da 

população economicamente ativa para o total da região, por setor de atividade, indicava 

que 68.58% da PEA estava vinculada ao setor primário. 11.40% ao setor secundário e 

20,02% desempenhava funções no setor terciário.

O número da PEA por município apresentava grandes variações entre os 

diversos municípios e entre os setores de atividades. Na área de atividades do setor 

primário, que predominava de modo geral em todos os municípios da bacia observa-se 

que os percentuais variavam desde 32,02% em Senhor do Bonfim, e 41,11% em Cipó, 

chegando a atingir 87.71% em Mirangabae 88.97% em Caldeirão Grande.

No setor secundário, que apresenta um percentual médio de 11.40% para 

o total da bacia, verificam-se também grandes v ariações entre os diversos municípios da 

bacia, com o percentual variando desde 3.66% em Mirangaba e 4,13% em Monte Santo, 

até 29,08% em Jaguarari e 30,81% em Teofilândia. O índice para esse setor em 

Jacobina ficava em 8,5%, a maior parte ligada à indústria do sisal, beneficiamento de 

mármore e doces.

Quanto ao setor terciário, cuja participação no total da população 

economicamente ativa da bacia fica em tomo de 20%. Jacobina apresentava PEA's no 

setor de serviços em tomo de 37,7%. Esse percentual elevado era reflexo do fato de que



a cidade funcionava como centro regional. A grande variação espacial dos índices da 

PEA ao longo da região reflete, tal como os demais indicadores populacionais, a grande 

diversidade de espaços geo-econômicos presentes.

Os dados do Censo Demográfico registram um fluxo migratório com 

destino a região da ordem de 69.756 pessoas até 1980, o que representava cerca de 6% 

da população total da bacia. O maior contingente de imigrantes era oriundo de outras 

regiões do Estado, representando 75,6% do total de pessoas. Fora do Estado, o maior 

contingente era proveniente da região Nordeste, exceto o próprio Estado da Bahia. que 

responde por 16,8% do total de imigrantes, seguido pela região Sudeste com 6,9% e 

demais regiões do país com 0,7%.

O municipio de Jacobina junto com Senhor do Bonfim, os dois maiores 

centros urbanos regionais, foram os maiores receptores de correntes migratórias com 

destino a região, absorvendo respectivamente 17% e 14.4% do total dos imigrantes. A 

análise do quadro dos fluxos migratorios indica também que em alguns municipios da 

bacia o contingente de imigrantes chega a ter participação expressiva na população, a 

exemplo de Senhor do Bonfim com 17.37%, Cipó com 15.08%, Antonio Gonçalves 

com 14.67%, e Rio Real com 13,21%.



Por outro lado, o fenômeno da emigração também se fazia sentir na 

dinâmica populacional do universo dos municípios da bacia, onde vários deles 

apresentaram decréscimo da população, a exemplo de Pindobaçu, Queimadas. Ribeira 

do Amparo. Ribeira do Pombal. Valente, Serrolândia e Várzea do Poço, fato este 

motivado principalmente pelo êxodo rural provocado pelas secas que periodicamente 

assolam a região semi-árida, inviabilizando a atividade agro-pecuária e a própria 

sobrevivência do homem no meio rural.

Analisada em seu conjunto, a população dos 45 municípios integrantes da 

bacia apresentou no período 1980/1991 uma taxa anual de crescimento de 1,86%, 

inferior, portanto, a média geral do Estado, que foi de 2,04%. No mesmo período, o 

crescimento da população urbana foi de 5,06% no ano, enquanto a população rural 

cresceu apenas à taxa anual de 0,60%, revelando um forte processo de urbanização em 

toda a bacia.

TABELA 5

BAHIA - PIEMONTE DA DIAMANTINA - REGIÃO DE JACOBINA 
POPULAÇÃO RESIDENTE, TAXA DE URBANIZAÇÃO E DENSIDADE.

1970-1991

Ano
População Residente Taxa de 

Urbanização
%

Densidade
Demográfica

(hab/Km2)Total Urbana Rural
1970 76.519 25.220 51.299 32.96 37.47
1980 103.971 36.180 67 791 34.80 50.92
1991 76.518 50.009 26.509 65.36 37.47

Fonte IBGE - Censo Demográfico de 1970 - 1991



Como se verifica na tabela acima, a taxa de urbanização cresceu sem 

parar em Jacobina de 1970 a 1991. Apesar da população ter diminuído na década de

1980. passando de 103.971 para 76.518 em 1991. devido à emancipação de distritos de 

Jacobina como Capim Grosso e Várzea Nova, o índice de urbanização pula de 34,80% 

em 1980 para 65,36% em 1991.

Este processo de urbanização não se realizou de maneira uniforme ao 

longo da região, pelo contrário, apresentava uma grande variação no universo dos 45 

municípios integrantes da bacia do Rio Itapicuru. Os municípios com maiores taxas de 

crescimento da população urbana eram Andorinha, Quinjingue, Teofilândia, Ponto 

Novo e Caen, enquanto os menores índices eram localizados em Conde, Ribeira do 

Amparo, Itapicuru e Serrolândia.

A alta taxa de urbanização de alguns municípios da bacia refletem o 

projeto de modernização implementado não só na região, mas em todo o estado da 

Bahia a partir da década de 1970. Nesse período, a estrutura produtiva baiana começou 

a perder sua feição agro-exportadora como o que ocorria em outros estados não 

pertencentes ao Centro-Sul. Na região metropolitana de Salvador foram implantados o 

Centro Industrial de Aratu, o Pólo Petroquímico de Camaçari, os projetos de irrigação 

do São Francisco, a expansão para o Oeste e as indústrias de extração mineral na região 

de Jacobina e de Serrinha.

A montagem da infraestrutura moderna para a Bahia foi uma decorrência 

de ações múltiplas no campo institucional, partindo de dois pressupostos básicos, da

36
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necessidade de ruptura com a inércia estrutural num Estado demarcado por forte peso 

oligárquico onde as antigas oligarquias, sobre tudo a agrária, já  não desfrutavam do que 

peso simbólico ou repressivo; por outro lado, era preciso articular a Bahia às 

possibilidades reprodutivas de um milagre econômico, que se anunciava no plano 

nacional. A esse respeito Nelson de Oliveira (2000) comenta:

"A modernidade na Bahia tem a cara dos anos 70: do Centro 
Industrial de Aratu, do Pólo Petroquimico de Camaçari (...) Todos projetos 
nacionais. Não exatamente baianos mas implementados na Bahia E bom 
esclarecer, vingados no período ditatorial, quando a força e a violência se 
impuseram como vias ou condição para que o “novo’' por aqui se 
estabelecesse7'.10

O maior núcleo econômico da Bahia, a Região Metropolitana de 

Salvador que envolve dez municípios, passou a concentrar, nas décadas de 1970 e 1980, 

um parque produtivo criado basicamente com recursos estatais. Os investimentos foram 

para a indústria de base, constituída pela metalurgia, química pesada e pela indústria 

mecânica para equipamento de perfuração de petróleo. A entrada da região de Jacobina 

na modernidade baiana seria feita através da Anglo American Corporation.

10 OLIVHIRA, Nelson de. Sob o Manto da Concórdia: Bahia como Contrafação do Moderno. Tn: Revista 
Comissão Paz e Justiça da Arquidiocese de Salvador, 2000. p. 14.



OS TRABALHADORES.

As tabelas de ocupação do IBGE para a região de Jacobina, nas décadas 

de 1970 e 1980, revelam que a agricultura com 61,83% da população economicamente 

ativa era o setor responsável pela maioria dos empregos na região do Piemonte da 

Chapada Diamantina. Os lavradores geralmente eram instalados e alimentados pelos 

fazendeiros; moravam em quartinhos usados pelos empregadores para guardar selas, 

arreios e algumas provisões e eles estavam sujeitos a demissão a qualquer momento.

Na categoria dos trabalhadores casuais, existia uma variedade enorme de 

mão-de-obra: eletricistas, carpinteiros, mecânicos, pedreiros, sapateiros, padeiros, 

alfaiates; nos mercados das pequenas cidades, havia os seleiros, fabricantes de arreios, 

curtidores e algumas especialidades locais como a fabricação de doces e farinha de 

mandioca, transporte da produção agrícola e do carvão. Mas foi com os agricultores que 

a Anglo American preencheu a maioria dos cargos no subsolo das minas.

Todos esses trabalhadores tinham em comum a baixa qualificação 

profissional e os baixos salários. Dados do IBGE. em 1980, indicados na tabela 5, 

mostram 92,5% da população economicamente ativa com rendimento inferior a dois 

salários mínimos. De acordo com a tabela abaixo, verifica-se que 27,87% dessa
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população recebia até um salário mínimo, sendo que 98,31% cabem na faixa de até 

cinco salários mínimos.

TABELA 5
BAHIA - PIEMONTE DA DIAMANTINA - REGIÃO DE JACOBINA 

RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DA POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA POR SEXO 1980

Rendimento médio 
mensal m

1980
Total % Masculino Feminino

Até /2 SM 7.621 10.84 3.687 3.934
Mais de Vi a 1 SM 11.970 17,03 9.152 2.818
Mais de 1 a 2 SM 8.398 11,95 7.333 1.065
Mais de 2 a 5 SM 3.737 5,32 3.338 399

Mais de 5 a 10 SM 698 0,99 628 70
Mais de 10 a 20 SM 352 0,50 316 36

Mais de 20 SM 142 0.20 142 -
Sem rendimento 37.033 52,68 9.910 27.123
Sem declaração 342 0,49 O  fao 256

Total 70.293 100 34.592 35.701

A contratação da mão-de-obra pela Mineração foi essencialmente 

masculina, a chegada da Anglo American em Jacobina não melhorou a situação do 

trabalho feminino no todo. Na empresa, a mão-de-obra feminina ficou restrita aos 

cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de escritório, mesmo assim, num número 

bastante reduzido. Os índices de 21.89% para as mulheres que ganhavam até dois 

salários mínimos e o de 75,97% para as que não percebiam qualquer rendimento 

diminuíram pouco com a chegada da empresa. Esses números oferecem uma dimensão 

aproximada das parcelas que não obtinham do trabalho nem o mínimo necessário para a 

subsistência.
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Trata-se de uma mera aproximação, seja porque uma parte desses 

trabalhadores pode apenas complementar a renda familiar já  que na verdade são as 

famílias as unidades de subsistência, mais do que os indivíduos, seja porque em sentido 

contrário, mesmo o salário mínimo não garantia a subsistência.

O nível de escolaridade da população da região era muito baixo como 

mostra a tabela seguinte. Os índices educacionais referentes ao tempo de instrução só 

mostram crescimento no censo de 1991, mesmo assim, o percentual de pessoas sem 

instrução é de 46,96%. Apesar da diminuição no número de pessoas sem instrução no 

censo de 1991, a escola continuava quase tão inacessível quanto antigamente, quase tão 

precária quanto sempre foi.

TABELA 6

BAHIA - PIEMONTE DA DIAMANTINA - REGIÃO DE JACOBINA 
POPULAÇÃO RESIDENTE - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS - SEM INSTRUÇÃO 

OU COM MENOS DE 1 ANO DE INSTRUÇÃO

Ano População residente m Pessoas sem instrução B/A (%)
(A)____________________ (B)__________________________

110.699 71.590 64.67
143.572 97.061 67.60
154.649 _  _  _  72.6 i 6 _  _  _  46.96

i onte IBGE - Censos Demográficos 1970-1991 
(1) População residente de 5 anos ou mais

Com a chegada da Anglo American, ausência de escolaridade poderia ter 

sido compensada de alguma maneira com algum curso técnico mais adequado ao tipo de 

trabalho a que se dedicavam os operários, de mecânica ou mineração, por exemplo, 

como chegou a propor uma escola pública da cidade na época.

1970
1980
1991
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"O Diretor Geral do Centro Educacional Deocleciano Barbosa de 
Castro, prof. Edmundo Santos, está convidando os alunos que se matricularam 
no Curso de Técnico em Mineração a comparecerem à Associação Aurora 
Jacobinense na próxima segunda-feira, dia 5 do corrente, às 20 horas, para 
receberem algumas informações sobre o curso e o início da aulas”.11

Curso que não foi adiante por desentendimentos entre os organizadores 

do curso e a direção da Anglo American Corporation. A empresa entendia que o 

trabalho de subsolo, o tipo de ocupação destinado à maioria da população da região, não 

precisa de mão-de-obra qualificada e os técnicos que ela necessitava eram recrutados 

em outras partes do pais como Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul.

Atitude que se revelou insatisfatória para a Mineração, mais tarde foi 

percebido pela direção da empresa que a escolaridade era relevante para uma maior 

adaptação do operário à organização da empresa, maior acatamento aos regulamentos e 

capacidade de ajustamento grupai. Fora o fato de alguns equipamentos e matérias 

utilizados na mineração terem manuais de funcionamento e manejo que precisavam ser 

lidos e compreendidos. “Se a empresa voltasse a funcionar e eu fosse o responsáv el pela 

contratação, não admitiria ninguém, nem mesmo para v arrer o chão, com menos de oito 

anos de escolaridade”.12

Essa população economicamente ativa, sem especialização, constituía 

uma massa continuamente submetida ao desemprego, muitas vezes trabalhando sem 

carteira assinada, recebendo baixos salários. A insegurança e a instabilidade faziam

11 Jornal A Palavra, 3 de abril de 1976.
12 Entrevista concedida em 21/08/ 2001 peio Sr. Kurt Menchen, gerente geral da Anglo American em 
Jacobina.
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parte da vida deles, de onde brotavam continuamente tanto a revolta como a 

subserviência. Quanto aos autônomos do setor informal, sem estarem diretamente 

submetidos a um patrão e dependendo cada dia do êxito de suas estratégias para 

assegurar a sobrevivência, viviam mais fortemente na situação de insegurança e 

desamparo.

Esse contingente de mão-de-obra que não é absorvido pelas empresas 

organizadas e que conseqüentemente não desfruta sequer das condições de emprego e 

salário estabelecidas pelo setor capitalista, de algum modo recobre o que os sociólogos 

dos anos 1970 identificavam como setor marginal. Eder Sader (1991) cita a carta de um 

operário sem emprego que mostra a desmoralização do trabalhador quando ele perde 

sua identidade construída de trabalhador honesto e responsável. Junto com o 

desemprego, chegam a desmoralização, a culpa e o medo de ser preso.

“O desempregado fica totalmente desvinculado de seu meio. Se 
sente desmoralizado diante da família (ele. o homem da casa, sem condições de 
fazer nada), diante dos vizinhos (não trabalha, meio vagabundo) e diante enfim 
da sociedade (um paria, inútil). Nas conversas se pode sentir isto. e alguns 
preferem ficar gastando os últimos cruzeiros em bares do que voltar para a casa 
e sofrer a pressão da família Nos dias de hoje estar desempregado significa 
correr perigo, pois se somos presos a polícia nos registra como marginais, 
vagabundos. A carteira registrada é sinal de boa conduta’'.13

Adentrar no espaço da Anglo American era ingressar num lugar de 

ordem e disciplinas definidos de cima, por autoridades desconhecidas, mas cujos olhos 

se faziam sempre presentes. Aqueles que quisessem usufruir as vantagens prometidas 

por uma carreira profissional na empresa deveriam se submeter às suas regras.

BCarta de P. Torres que circulou em 1972 nos movimentos operários de São Paulo. In: SADER, Eder. 
Ouando Novos Personagens Entraram em Cena: experiências e luta dos trabalhadores da Grande São 
Paulo 1970-1980. T . ed., São Paulo, Paz e Terra, 1991. pp. 70-71.



E essas vantagens eram muito visíveis no caso da mineradora. As 

diferenças salariais eram tantas que enquanto 52,68% da população economicamente 

ativa não auferiram nenhuma renda, o pessoal do subsolo da mineração ganhava de dois 

a cinco salários mínimos, saltando da base do rendimento médio mensal da região para 

o topo, participando da faixa dos 7,01% privilegiados.

Os operários foram contratados primeiro pela UNIGEO para mapear a 

Serra de Jacobina fazendo linhas com cortes manuais de 50 em 50 metros ou de 500 em 

500 metros, conforme o caso, para sondagem, retirada da rocha e posterior análise 

química em um laboratório montado na cidade pela empresa. Depois produziu fotos 

aéreas da região tentando estabelecer os locais de conglomerados e nas locais mais ricos 

formava uma área de mais ou menos 4 quilômetros quadrados correspondentes às 

antigas minas de Itapicuru, Canavieiras e João Belo.

Todas desativadas e a única que estava regulamentada com o 

Departamento Nacional de Pesquisas Minerais era a mina de Canavieiras cujos direitos 

de exploração pertenciam à Companhia Minas de Jacobina, estava cheia de água e era 

preciso esvaziá-la antes de poder se operada. Antes de a Anglo American chegar, a mina 

de Itapicuru fora explorada clandestinamente por um grupo canadense e a de João Belo. 

por garimpeiros sem qualquer direito sobre o local. Assim, a Anglo American só 

precisou entrar em acordo com os donos de Canavieiras.14

14 Segundo depoimento do Sr. João Borges da Silva, projetista, concedida em 07/08/2001



A UNIGEO concluiu seu trabalho em 1979 e dois anos mais tarde um 

moinho com capacidade de moer 26 mil toneladas de minério por mês foi implantado na 

Serra do Vento a 15 quilômetros do centro da cidade. Foram contratados no início 800 

empregados e esse número cresceu com a produção até se estabilizar em 2.400 pessoas,

2.000 pessoas trabalhariam diretamente na produção e beneficiamento do ouro e o 

restante era composto do pessoal administrativo, da área de projetos, mecânicos, 

motoristas, eletricistas. Os do subsolo foram divididos em 3 turnos de 8 horas. Vinha 

gente de toda parte, da zona rural de Jacobina como Capim Grosso, Junco Paraíso, mas 

também de todo o país, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais, do Rio Grande do 

Sul e de vários outros estados.

A partir de 1979, a Mineração Morro Velho S/A, também pertencente à 

Anglo American, assumiu e desenvolveu o projeto de exploração e iniciou a fase 

industrial de escavação e construção da planta do complexo. Ao mesmo tempo a 

empresa contratou empreiteiras para a montagem do moinho e formou uma equipe 

própria, coordenando a produção do minério e as pesquisas de prospecção com a planta 

industrial. Depois do moinho pronto, começou o processamento em meados de 1982.

A produção industrial foi começada na mina de Itapicuru, onde tinha a 

melhor jazida mineral, demonstrada nas pesquisas da UNIGEO. A mina de Canavieira 

de Baixo, onde o teor de ouro era baixo, auxiliou a mina de Itapicuru no fornecimento 

de minério ao moinho. No período de 1982 a 1988 a empresa pesquisou a terra nos 

alvos minerais indicados pela UNIGEO e identificou a mma de João Belo como capaz 

de atender uma fase de expansão da planta industrial prevista no início do projeto de
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exploração. Em 1989, com a nova mina, iniciou-se o aumento a capacidade do moinho 

para 75.000 toneladas e a modernização da produção com a mecanização.

Os homens do desmonte da rocha tinham, geralmente, entre 21 e 30 anos. 

Eles eram treinados durante 30 dias na própria empresa para assumir as funções de 

marteleteiro, ajudante de marteleteiro, montador, operador de Locomotiva, operador de 

LM e operador de rasteio. O aprendizado começava com uma entrevista e uma 

explicação sobre o equipamento e o local de trabalho, seguido da operação dentro da 

mina. em turmas de seis homens, controlando a máquina e perfurando a rocha

‘\.. geralmente o cara era recrutado vindo da roça, ele não 
conhecia a mina, a primeira vez que via; quando saía da superfície e entrava na 
mina, ele tinha um choque muito grande, muitos desistiam na mesma hora eu 
mesmo chamei mamãe, quando terminei a escola e cheguei na Morro Velho, eu 
disse: mamãe, eu fiz o curso errado...” 15

O marteleteiro e seu ajudante começavam jogando água no local da 

perfuração para diminuir a poeira, depois batiam no teto e nas paredes para verificar se 

havia alguma pedra solta, eles operavam uma máquina movida a ar comprimido com 

mais ou menos 60 quilos e precisavam perfurar a rocha na vertical e na horizontal 

abrindo galenas na serra, colocando dinamite nos furos para a implosão da rocha que 

seria depositada numa locomotiva com seis vagões com capacidade para levar 24 

toneladas de minério até o moinho.

Existiam dois tipos de marteleteiros, o de reis e o de lavra. A diferença 

estav a no local ocupado pelo trabalhador na formação das minas. O marteleteiro de reis

l5Entrevista do Sr. Francisco de Assis Vital, responsável pelo recrutamento e treinamento do pessoal de 
subsolo, concedida cm 26/06/01.



trabalhava num espaço de l,5m  por l,5m, subindo uma escada feita de corrente e 

madeira pregada na parede, perfurando a rocha de baixo para cima para dar acesso de 

uma galeria para outra, com a altura variando entre 45 e 600 metros, onde ele faria um 

buraco na horizontal para sair uma galeria.

Esse era considerado pelos operários como o trabalho mais arriscado, 

porque além do operário precisar se equilibrar numa escada, na vertical, olhando 

diretamente para a poeira produzida pelo atrito, que caía no seu rosto e se misturava 

com o suor; ele carregava sua mochila nas costas, contendo as ponteiras que seriam 

gastas pelo martelo no trabalho, além do próprio martelo que pesava 60 quilos.

Os marteleteiros de lavra trabalhavam num espaço de 2,60m de altura por 

6m de largura por onde passavam as máquinas. Para esses, o perigo morava em outro 

setor, era alguma pedra pesando toneladas que poderia estar solta e despencava no 

operário, ou ele poderia cair em algum buraco, ou nas bicas por onde desciam o minério 

de uma galeria para outra. Os acidentes nem sempre causavam morte, às vezes o peão 

esquecia o pé perto do trilho da locomotiva e ela o arrancava; pedras menores caíam do 

teto da galeria e cortavam fundo, os martelo com defeito, ou mal manuseado batia no 

peito ou na cabeça do peão.

O calor, o cansaço e a dificuldade de respirar eram grandes, às vezes, 

aconteciam acidentes. O peão despencava lá de cima e encontrava a morte certa 

embaixo, antes de subir na escada, depois de explodir a rocha com dinamite, ou quando 

iam substituir o colega era preciso balançar a escada para verificar se tinha sobrado

46
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alguma pedra solta e. às vezes, sobrava, e o operário que esquecia de tomar essa 

precaução era derrubado no caminho por uma dessas pedras, ou mesmo quando 

amarrava a mochila de modo errado e se desequilibrava, ou simplesmente não suportava 

o peso dos instrumentos e caía.

"... teve um caso mesmo, uma bica entupiu, então o chefe mandou 
desentupir, aí o responsável mandou o marteleteiro subir na bica para desentupi- 
la com o martelo, para segurança do peão ele foi amarrado com uma corda a 
uma árvore, o problema foi que a corda era muito grande e quando ele conseguiu 
desentupir a bica, ele desceu junto com o minério e seu corpo só foi encontrado 
três dias depois...”.16

Os montadores trabalhavam em turmas de seis homens responsáveis pela 

armação de toda infra-estrutura das galerias abertas pelos marteleteiros. Os montadores 

organizavam os trilhos para as locomotivas, as tubulações de ar e água, as bicas por 

onde eram transferidos minérios de uma galeria para outra. Era um setor perigoso 

porque manuseavam material muito pesado, em terreno acidentado, no subsolo; a bica. 

por exemplo, era formada por chapas de aço de 'A polegada.

Existiam ainda, no subsolo, três operadores de máquinas. O profissional 

encarregado da locomotiva, um aparelho com seis vagões que carregava quatro 

toneladas cada um, movidos por uma bateria de 0,85m de altura e 1 de largura. O 

operador de LM, que era um pequeno trator equipado com uma pá carregadeira usada 

para encher os vagões das locomotivas com minério desmontado depois da detonação. 

O responsável pelo funcionamento do rasteio, um instrumento dotado de duas conchas

l0Entrevista do Sr. Francisco de Assis Vital, responsável pelo recrutamento e treinamento do pessoal de 
subsolo, concedida em 26/06/01.
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enormes, suspensas no teto da mina por roldanas e cabos de aço usados para alcançar o 

minério nos lugares mais difíceis.

Foi necessário fabricar o operário, de uma massa uniforme, de um 

homem inapto, a Anglo American fez o instrumento que precisava. Corrigiu aos poucos 

as atitudes do operário; lentamente uma coação calculada percorre cada homem dentro 

da mina, toma posse dele, dobra-o, toma-o perpetuamente disponível, e se prolonga em 

silêncio, no automatismo dos hábitos, foi expulso o agricultor e lhe foi dada a 

fisionomia de operário.

“... o trabalho do amanhecer até o crepúsculo pode parecer 
‘“natural” numa comunidade de agricultores, especialmente nos meses de 
colheita: a natureza exige que o grão seja colhido antes que comecem as 
tempestades. E observamos ritmos de trabalho “naturais” semelhantes 
acompanhando outras ocupações rurais ou industriais: deve-se cuidar das 
ovelhas na época do parto e protegê-las dos predadores; as vacas devem ser 
ordenhadas; (...) A notação do tempo que surge nesse contextos tem sido 
descritas como orientação pelas tarefas.17

A invenção desse novo trabalhador não aconteceu de súbito, mas com 

uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, diferentes, que se repetiam, ou 

se imitavam, apoiavam-se uns sobre os outros, distinguiam-se segundo seu campo de 

aplicação, entravam em convergência e esboçam aos poucos a fachada de um método 

geral. O controle do tempo era um elemento essencial desse processo “o tempo é tudo, o 

homem é nada, quando muito é a carcaça do tempo”.18

1 THOMPSON, R. P. Costumes em Comum: estudos sobre cultura popular tradicional. S m  Paulo. 
Companhia da Letras, 1998. p.271
18 MARX, Karl. Miséria da Filosofia. São Paulo, Livraria Ciências Humanas, 1982. p. 58.



O capitão visitava as minas em horário variado que somente ele sabia. A 

inspeção funcionava constantemente. O olhar estava sempre alerta em toda parte: com 

vigilantes em todas as saídas e portas, um número considerável de chefes e subchefes, 

até chegar ao capitão da mina era preciso passar pelos cabos de turma, feitores, 

encarregados, engenheiros, que avaliam e orientam a área e os homens sob comando.

Não se trata de cuidar do operário em massa, grosso modo, como se fosse 

uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele 

uma coerção sem folga, de mantê-lo no mesmo nível da mecânica -  movimentos, 

gestos, atitudes, rapidez: poder infinitesimal sobre o empregado. O objeto, em seguida, 

do controle: não eram mais os elementos significativos do comportamento, mas a 

economia e eficácia dos movimentos, sua organização interna. A coação se fazia mais 

sobre as forças que sobre os sinais; a única cerimônia que realmente importava era a do 

exercício. A modalidade enfim, implica uma coerção ininterrupta, constante, que velava 

sobre os processos da atividade mais que sobre o resultado e se exercia de acordo com a 

codificação que esquadrinhava ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos.

Esses métodos que permitiam o controle minucioso das operações do 

trabalhador, que realizavam a sujeição constante de suas forças. Forma-se então uma 

política de coerções que é um trabalho sobre o indivíduo, uma manipulação calculada de 

seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O homem entra numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula.
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Na Anglo American importava distribuir os indivíduos num espaço onde 

se podia isolá-los e localizá-los; mas também articular essa distribuição sobre um 

aparelho de produção que tem suas exigências próprias. Era preciso ligar a distribuição 

dos operários, a arrumação espacial do aparelho de produção e as diversas formas de 

atividade na distribuição dos postos.

Ela se compunha de uma série de escritórios especificados segundo cada 

grande tipo de operações: para os marteleteiros, os montadores, os desenhistas, as 

enfermeiras. Os galpões tinham sempre um escritório do chefe, onde lhe era permitido 

realizar uma vigilância ao mesmo tempo geral e individual; constatar a presença, a 

aplicação do operário, a qualidade de seu trabalho; comparar os operários entre si, 

classificá-los segundo sua habilidade e rapidez; acompanhar os sucessivos estágios da 

atividade.

Essa arquitetura proporciona a utilização de dois importantes 

componentes da ordem, a visibilidade e a vigilância e se assemelha ao Panopticon 

(1791) de Jeremy Bentham19 destinado à resolução do problema disciplinar nas prisões 

da França do século 18. Era um projeto arquitetônico onde o inspetor ficaria no alto. no 

centro de um círculo, com as celas ao redor, podendo ver todos os presos sem ser visto, 

bastaria a consciência de sua presença pelos presos para que a ordem se estabelecesse. 

Michelle Perrot (1992) comenta a respeito: correspondem a uma tecnologia simples,

fundada mais nos instrumentos do que nas máquinas. O trabalho manual predomina.

19 BEN THAM, Jeremy. í,e Panoplique ou l ’Oeil du pouvoir, Paris, Belfond, 1977. In: PERRO T, 
Michelle. Os Excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. São Paulo, Paz e Terra, 1 992. p. 
56.



com uma intensa divisão do trabalho. É essa divisão do trabalho que estrutura a

?? 20organização em oficinas diversas e fornece os princípios de ordenamento do espaço 7"

Todas essas seriações formavam um quadriculado permanente: as 

confusões se desfaziam; a produção se dividia e o processo de trabalho se articulava, 

por um lado, segundo suas fases, estágios ou operações elementares, e por outro, de 

acordo com os indivíduos que o efetuavam. Cada variável dessa força - vigor, rapidez, 

habilidade, constância - podia ser observada, portanto caracterizada, apreciada, 

contabilizada e transmitida a quem é o agente particular dela. Assim afixada de maneira 

perfeitamente legível a toda série de indivíduos, a força de trabalho podia ser analisada 

em unidades singulares. "Por meio de tudo isso -  pela divisão do trabalho, supervisão 

do trabalho, multas, sinos e relógios, incentivos em dinheiro, pregações e ensino, 

supressão de feiras e dos esportes -  formaram-se novos hábitos e impôs-se uma nova 

disciplina do tempo”.21

Para os trabalhadores do subsolo existia, ainda, uma cerca de tela de 

arame separando os peões da área que dava acesso aos escritórios e ao refeitório, no 

transporte onde andava o chefe, não andava o peão; no local onde o chefe comia o peão 

não comia; o tipo de alimento servido ao chefe era diferente do servido ao peão.

As condições de trabalho para os homens do subsolo eram precárias, 

água na altura dos joelhos, carregando trilhos, respiravam o ar cheio de poeira de

20 PERROT, Michelle. Os Excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. São Paulo, Paz e 
Terra, 1992. p. 56.
21 THOMPSON, H. P. Costumes em Comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1998. p. 297.
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sílica22, sem máscaras, eles suportavam um nível de ruído considerado intolerável aos 

ouvidos humanos, a uma profundidade de 1.500 metros. Esses trabalhadores do subsolo 

junto com o pessoal da metalurgia manuseavam materiais tóxicos. Situações que 

expunham os operários a uma série de doenças.

"Eu embebedei, desmaiei lá dentro, e nessa desmaiação eu passei 
dois meses no hospital daqui e dois anos e tanto em Salvador. E não fiquei bom 
não, até hoje ainda tô doente, não tô são não. desmaio de vez em quando e eu 
tenho também uma zoada na cabeça por causa do martelo, não sai de jeito 
nenhum. De dia tô bem, porque passa carro, os passarinho, conversa com as 
pessoa, agora quando dá de noite, de meia-noite em diante, tem um compressor 
dentro do meu ouvido e uma galeria com dois marteleteiro trabaiando dentro da 
minha cabeça, não sai nunca mais...'’23.

Existiam casos de intoxicação por chumbo, segundo o relatório do grupo

• 24
interinstitucional de saúde ocupacional em mineração realizado em fevereiro de 1992 , 

quatro funcionários que trabalhavam na metalurgia estavam com teores significativos de 

chumbo no sangue, que por estes teores deveriam ter sido afastados, mas nem por isso 

foi feita a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho.

O Laudo Pericial no. 07/1987 feito emNovembro de 198625. pelo médico 

do trabalho, Gerson Coutinho Estrela, constatou no trabalho de subsolo que as 

atividades extrativas ocorriam em passagens, túneis e galenas em diversos níveis de

22 A sílica é o dióxido de silício, um elemento químico não metálico, cinzento, leve, duro, muito 
abundante na crosta terrestre, semicondutor largamente utilizado em eletrônica de estado sólido.
2' Entrevista de Agnelo Pereira de Aquino, ex-funcionário da empresa, concedido em 01/07/2001.
24 Esse relatório encontra-se no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouro e Metais 
Preciosos de Jacobina que solicitou ao Ministério do Trabalho uma inspeção sobre as condições de 
trabalho na Anglo American Corporation em Jacobina, em 1991. O relatório foi realizado em fevereiro de 
1992 pela SEPLANTEC/CRA, SESAB/DEVISA/DSO/CESAT.
25 Esse relatório encontra-se no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Ouro e Metais 
Preciosos de Jacobina que solicitou ao Ministério do Trabalho uma inspeção sobre as condições de 
trabalho na Anglo American Corporation em Jacobina, em 1986, e foi realizado nos dias 10, 11 e 12 de 
novembro de 1986, pelo médico do trabalho, Gerson Coutinho Estrela, na Fazenda Itapicuru, no Povoado 
de Itapicuru, Município de Jacobina, com o fim específico de verificar e delimitar as áreas de 
insalubridade e/ou periculosidade porventura existentes, nos tennos do Cap. V, Título II da CLT (Lei no. 
6.514/77, e da Portaria Ministerial no. 3.214/78), atendendo ao Processo DRT/Ba. 24150-00663/86.



profundidade até 600 metros e com diferentes extensões de penetração com cerca de 

seis quilômetros de túneis e galerias de onde a lavra é obtida mediante uso de 

explosivos, dinamite veiculada em nitrocelulose mais alumínio. A ventilação e exaustão 

eram precárias, principalmente nas frentes de lavra, onde, inclusive, pairava uma intensa 

atmosfera contendo poeira de sílica em suspensão, além de gases nitrosos e outros 

vários decorrentes das explosões. Neste sítio existia ainda muita umidade e intenso 

ruído que se aproximava dos níveis limiares da dor, o uso de martelos pneumáticos 

estava sempre acima dos 110 decibéis.

Mesmo assim vários empregados não utilizavam protetores auriculares, 

nem máscaras contra gases e poeiras. A guarda e o transporte dos explosivos eram feitos 

indiscriminadamente pelos empregados sem delimitação de áreas periculosas nos 

diversos paiós intermediários. Notaram-se vários pontos com restos de explosivos nas 

galerias. As estufas que foram construídas para aquecer as refeições dos empregados 

eram improvisadas e impróprias para tal, além de estarem todas quebradas. Não existia 

suprimento de água potável nas galerias, nem vasos sanitários.

Como o ouro estava associado a diversos outros minérios como o quartzo 

e a pirita, em teores da ordem de gramas por tonelada, a mineradora utilizou o método 

de cianetação no processo de tratamento do minério. Depois da moagem, era feita a 

cementação com cianeto e zinco, por ser simples e barata. O cianeto agia como 

lixiviante do ouro, depois eram utilizadas as partículas de zinco para a recuperação do 

ouro. O grande sucesso do cianeto como lixiviante do ouro se deve à enorme 

estabilidade do íon dicianoaurato, mesmo quando a concentração de cianeto livre tende
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a /ero. Isio contribui para a seletividade do processo, já  que a estabilidade de outros 

complexos metálicos que podem estar presentes em soluções de cianetação é menor do 

que a do dicianoaurato.

O processo subseqüente a cianetação, denominado cementação consistia 

na recuperação do ouro complexado ao cianeto através da utilização de partículas de 

zinco. Desse modo, o ouro era liberado na sua forma elementar e o cianeto, complexado 

ao zinco. Durante o processo de tratamento, são produzidos rejeitos líquidos contendo 

cianetos livres e complexados com metais e tiocianetos despejados numa barragem de 

rejeitos construída pela inineradora exclusivamente para a degradação natural do lixo 

químico por volatilização, hidrólise, oxidação química e bacteriana e precipitação de 

cianetos insolúveis.26

Os compostos de cianeto são potencialmente tóxicos a qualquer tipo de 

vida. e podem estar presentes no ambiente sob várias formas. Compreendem uma classe 

de compostos inorgânicos e orgânicos que contém o grupamento ciano (CN). Na água, o 

cianeto é encontrado na sua forma molecular, como ácido cianídrico (HCN) ou na sua 

forma livre, como o íon cianeto (CN-). O íon cianeto pode ser convertido a ácido 

cianídrico após acidificação a pH 4,0 em condições alcalinas, o cianeto livre é ionizado 

e forma complexos metálicos estáveis.

20 As informações sobre as conseqüências do cianeto no organismo humano e no meio-ambiente são do 
professor Valter Roberto Linardi, titular do Departamento de Microbiología do Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no seu artigo sobre degradação biológica de 
cianetos, A importância do desenvolvimento de tecnologia para a obtenção de um tratamento biológico 
publicado na página da internet, wvvw. bi otecnologta com .br. Existem vários outros sítios dedicados ao 
assunto como o www .rom. com.br: vvwvv. ciencia. ora .br: mvw .cnpq.br: www.capes.org.br.

http://www.capes.org.br


A toxidade dos varios compostos de cianeto depende de sua forma 

química e de sua constante de estabilidade. Assim, quanto menos estável é o composto, 

maior o seu grau de toxidez. O ácido cianídrico apresenta-se como o mais tóxico, pois é 

bastante instável e altamente volátil. Ele se liga fortemente ao Ierro, cobre ou enxofre, 

elementos-chave de muitas enzimas e proteínas. No sistema citocromo oxidase, o 

cianeto compete com o oxigênio durante a absorção nos tecidos vivos.

A inalação de altas concentrações de ácido cianídrico leva á asfixia, 

paralisia, inconsciência, convulsão e morte por falência respiratoria. A dose letal de 

cianeto para o homem vana entre 0,5 a 3,5mg/kg do peso corporal. Substâncias com 

pequenas quantidades de cianetos na ordem de 18mg/dia de CN- são normalmente 

toleradas pelo organismo humano, que as transforma rapidamente em ion tiocianeto no 

fígado e as elimina pela urina.

A presença de cianeto na água tem efeito significativo sobre atividade 

biológica dos ecossistemas. O cianeto livre, em uma concentração menor que 0.1 mg/l. 

pode ser tóxico para algumas espécies aquáticas mais sensíveis. A legislação brasileira 

determina que a concentração máxima de cianeto para descarte é de 0,2mg/l. Para evitar 

impacto sobre o ecossistema aquático, os efluentes contendo rejeitos industriais com 

altas concentrações de cianetos devem ser tratados antes de serem lançados no 

ambiente.

Existem vários métodos naturais, químicos e biológicos para a retirada do 

cianeto dos efluentes. A Anglo American utilizou a degradação natural como única



forma de tratamento, que consiste em confinar o efluente por determinado período de 

tempo, numa barragem construída acima do riacho Santo Antonio e defronte à barragem 

de tratamento da EMBASA, com capacidade para 11 milhões de toneladas de rejeito e 

onde é encontrada urna grande variedade de lixo industrial, além do cianeto, mercurio, 

chumbo, zinco, ferro.

O tratamento é denominado natural porque não são utilizados quaisquer 

meios externos para acelerar, promover ou complementar aqueles processos que 

ocorrem espontaneamente, por meio do clima ou condições intrínsecas do efluente. Na 

realidade, a degradação natural dos cianetos consiste no resultado da interação de um 

conjunto de reações que incluem: volatilização do HCN, dissociação de cianetos 

complexados, hidrólise do CN livre e complexado, fotodecomposição (ultravioleta), 

oxidação química e bacteriana e precipitação de cianetos insolúveis. As reações 

principais desse processo são a volatilização do HCN e a dissociação dos cianetos 

complexados.

Em resumo, o processo utilizado pela Anglo American no 

beneficiamento do ouro era o da lixiviação. Após a britagem, moagem e espessamento 

do minério, a polpa resultante era transferida para o circuito de cianetação. Depois, o 

material era transferido para os ciclones e seguia para um local onde o carvão carregado 

de ouro era levado para a eluição e os rejeitos eram bombeados até a barragem. A 

solução rica ia para circuito de clarificação e precipitação, em seguida, essa precipitação 

ia para a fundição. Esse processo causou problemas não só à saúde dos trabalhadores, 

mas também ao meio-ambiente.
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Segundo o relatório do grupo interinstitucional de saúde ocupacional em 

mineração realizado em levereiro de 1992. O Centro de Recursos Ambientais notificou 

a empresa em 27 de março de 1983 para eliminar lançamento de efluentes com cianeto 

no rio Itapicuruzinho; em 23 de maio de 1985 pelo lançamento de efluentes sem 

nenhum tratamento no rio Itapicuruzinho; em 25 de Agosto para reforçar e aumentar as 

bordas da lagoa de finos e eliminar o extravasor para o rio Itapicuruzinho; em 25 de 

Setembro de 1985 para concluir as obras da lagoa de finos em 90 dias; em 30 de 

Setembro de 1986 a prestar esclarecimentos sobre a denuncia da EMBASA referentes a 

problemas causados pela empresa no manancial do rio Canavieiras, assoreamento 

através do bota fora, desmatamento das margens, poluição por graxas e óleos, presença 

de 1,46mg/l de N-Amoniacal, aumento de dureza e teor de cloreto.

A empresa negou as acusações e o Centro de Recursos Ambientais 

constatou teores de 20mg/l de N-Amoniacal na caixa da galería cinco e 1,35mg/l de N- 

Amomacal e 8,4mg/l de óleos e graxas na área de adução da EMBASA. Os teores em 

cloretos e dureza apresentaram v alores baixos e nos padrões de potabilidade. Em 12 de 

Novembro de 1986 a empresa foi notificada a providencias no prazo de 30 dias, local 

apropriado para depósito do bota fora das galenas cinco e 8 da mina de Canavieiras e 

dispensar cuidados com equipamentos que utilizem óleo diesel; em 18 de Novembro de 

1986 para substituir o explosivo tipo ANFO. considerado responsável pela presença de 

N-Amoniacal e nitratos no rio Canavieiras.

Em inspeção realizada na empresa em 10 e 11 de Novembro de 1988 

foram coletadas amostras de água e de sedimentos nos riachos na área da mineradora e a
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jusanle da mesma. Os resultados das análises químicas mencionadas revelaram no rio 

Itapicuru/.inho 41 mg/í de nitratos na água e 25 ppm de cianeto no sedimento, além da 

presença de chumbo, /inco e ferro em teores elevados, sendo que o chumbo e o zinco 

entram em composição dos reagentes. Visualmente foi constatado a presença de lixo 

industrial, óleos, graxas e elevada turbidez. No descarregador de fundo, por onde 

extravasa o fluxo subterrâneo da barragem de rejeitos, forma detectados 22,5mg/l de 

amónia. 0,06mg/i de cianetos, 138mg/l de cloretos, I28mg/1 de cálcio e 120mg/l de 

magnésio.

Na captação da EMBASA no rio Canavieiras a análise da água acusou 

um teor de Ü,9mg/1 de amónia e observou-se turbidez. elevada. No rio Canavieiras. a 

jusante da galeria cinco, análise química da água registrou 15mg/l de nitrogênio 

amomacal e 27,1 mg/l de nitratos e índice de turbidez de 20 n.t.u. na água. Em 09 de 

maio de 1989 o Centro de Recursos Ambientais multou em 900 OTN a empresa pelo 

lançamento de efluentes contendo cianeto, nitratos, chumbo, zinco e ferro, além de lixo 

industrial, óleos e graxas no rio Itapicuruzinho; pelo lançamento de efluentes da 

barragem de rejeitos com teores elevados de amónia e cianetos no rio do Antônio e 

pelos elevados teores de nitrogênio amoniacal, nitratos e turbidez no rio Canavieiras. 

atingindo a captação da E M B A S A .

Em 28 de Setembro de 1989 a empresa assinou um termo de 

compromisso onde previa até o dia 31 de Janeiro de 1990 a implantação do sistema de 

recirculação do efluente do descarregador de fundo da barragem de rejeitos, que tinha 

por objetivo encerrar o lançamento do efluente no rio Santo Antônio. Em inspeção



realizada pelo Centro de Recursos Ambientais nos dias 16 e 17 de Agosto de 1990. foi 

constatado que o descarregador de fundo estava lançando efluente no rio Santo Antonio

• . 27conforme descrito no relatório de inspeção no. 230/90.

Dentre os vários problemas causados ao meio-ambiente e à saúde dos 

trabalhadores, a doença que causou mais impacto entre os trabalhadores e a comunidade 

jacobinense foi a silicose. Os operários de Jacobina souberam em contatos com 

médicos, em Salvador que a doença da qual alguns já  haviam morrido, não era a 

tuberculose como alegava a empresa, mas chama-se silicose. A enfermidade tem esse 

nome porque seu agente causador é a sílica, substância tóxica que determina 

modificações crônicas e irreversíveis no pulmão do doente. É irreversível porque a 

doença avança constantemente e não é possível ainda fazê-la regredir, progredindo ao 

longo do tempo mesmo depois de cessada e exposição à sílica, mesmo que seja mais 

lentamente. É difícil estabelecer para a sílica um máximo de concentração ambiental 

aceitáv el, onde existe a sílica, mais cedo ou mais tarde aparecerá a silicose.

A tabela abaixo mostra um estudo com 20 trabalhadores da Anglo 

American e constata morte em operários com média de apenas 8,8 anos de atividade e 

39,5 anos de idade. Essa análise demonstra a alta insalubridade das minas da empresa 

tendo em vista que o tempo necessário para a aposentadoria para operários de subsolo é 

de 15 anos. O quadro mostra em certos trabalhadores uma espirometría. ou seja, 

capacidade respiratória dos pulmões, de 24,5%.
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2' Relatório do grupo interinstitucional de saúde ocupacional cm mineração, em fevereiro de 1992.
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TABELA 7

DEMONSTRATIVO DOS CASOS DE SILICOSE PROVENIENTES 
DA JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO S/A

Caso Pacientes Idade Tempo de atividade Espirometria Observações 
__________________ Anos______ anos____________ CV (%) _________ __

1 A.J.S 44 8 OBITO
2 E.F.D. 37 8 ÓBITO
3 L.G.S. 40 8 49.3
4 AF.M. 35 7 24.5
5 L.S.S. 36 9 44.7 ÓBITO
6 J. L. 40 9 71,5
7 C.F.C. 35 8 57,0 ÓBITO
8 E. B. S. 23 5 45,0
9 J. F. S. 47 9 68.0
10 J. I. S. 41 8
11 J. B. S. 28 5 53,0
12 D. F. S. 54 13 28.0 ÓBITO
13 J. A R. 36 7 55,0
14 F.A.S. 40 14 ÓBITO
15 R. P. S. 41 12
16 S.C.G. 39 5
17 R.O.S 37 9 80.0
18 D.F.S. 55 12 65,0
19 E.A.R 42 10 94.0
20 J.A.S 40 10 100.0

MÉDIA 39,5 8,8

Fonte: SE SA B /D E V 1SA /D SO /C E SA T

A silicose entra no organismo pela via respiratória, o nariz e a boca se 

comunicam, na ordem, com a faringe, a laringe e a traquéia; essa tem ramificações 

brônquicas principais e secundárias cujo diâmetro mede poucos centímetros; no interior 

dos brônquios existem proteções contra corpos externos, em forma de cílios, que 

interceptam e depois expelem as partículas maiores de cinco milésimos de milímetros 

causando tosse para remover as substâncias tóxicas ou estranhas ao organismo, porém.
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as partículas menores que cinco milésimos não são rejeitadas e depositam-se nos 

alvéolos; o lençol elástico do pulmão perde sua capacidade de deixar o oxigênio passar, 

os cílios são destruídos e o oxigênio não consegue mais enriquecer o sangue; ao mesmo 

tempo, pequenas glândulas do pulmão engrossam como as glândulas das axilas no caso

de uma infecção na mão; essas glândulas alteradas comprimem os brônquios e

28interrompem a oxigenação e dificulta a passagem de ar pelos brônquios.

Do ponto de vista radiológico, o pulmão atingido pela silicose passa por 

três fases fundamentais. Primeiro, uma rede sutil aparece no aspecto do pulmão sendo 

praticamente impossível um diagnóstico da silicose; depois, aparecem pequenos 

nódulos parecidos com grãos de areia e a doença já é reconhecível; por último, os 

nódulos juntam-se formando grandes massas e pode-se diagnosticar. Sobre a evolução 

da doença, existe uma relação entre a concentração de sílica no ambiente de trabalho e a 

rapidez com que a silicose aparece ou se agrava; o tempo varia de cinco a vinte anos 

para o progresso da enfermidade e a seqüência das várias fases tem somente valor 

indicativo.

O importante é que quanto maior for a concentração ambiental da sílica, 

tanto maior será o número de operários atacados e tanto mais rápido será o crescimento 

da doença; outro elemento importante na rapidez do aparecimento da silicose é o 

cansaço físico; quanto maior for o esforço físico suportado pelo trabalhador, tanto maior 

será a quantidade de ar respirado e de sílica introduzida nos alvéolos. Considera-se que

28 As informações sobre as conseqüências da sílica no organismo podem ser encontradas em ORDONE, 
Ivar et allí. Ambiente de Trabalho: a luta dos trabalhadores pela saúde. São Paulo: Editora Ilucitec, 
1986. Existem também vários trabalhos na internet sobre o tema como os www.fondaccntro.gov.bn 
vwvvv.cnsp.fiocruz.br: www.lunasa.gov.hr:vvvvw.trabalho.gov.hr.

http://www.fondaccntro.gov.bn


um trabalhador em condições normais de trabalho injeta nos próprios pulmões, a cada 

minuto. 10 litros de ar com sílica, com 6 horas de trabalho terá inspirado 3.600 litros de 

ar com sílica; um outro operário no mesmo local, mas submetido e um serviço mais 

cansativo, inspirará nos próprios pulmões 36.000 litros de ar com sílica numa jornada de 

6 horas. O teor de sílica situava-se enlre 60% e 80%.
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A FORÇA DOS OPERÁRIOS.

Alguns empregados começaram a se revoltar diante das condições de 

trabalho. Eles consideravam humilhante o tratamento que recebiam da chefia, a comida 

ruim. o trabalho perigoso e com pouco tempo para o descanso. Ao mesmo tempo 

precisavam do emprego e não sabiam bem como resolver o problema de reivindicar 

melhorias e continuarem empregados.

As resistências dos trabalhadores começaram assim que a empresa 

iniciou a exploração do ouro. As primeiras manifestações, em sua maioria, eram 

individuais e com a intenção de causar prejuízos à mineradora. Eles quebravam 

máquinas, faziam menos furo do que o necessário na explosão da rocha, ou usavam 

menos dinamite do que o recomendado pelos técnicos. Com o passar do tempo, os 

operários perceberam que essas atitudes não surtiam efeito e o empregado corria o risco 

de ser multado e demitido.

Tentaram, então, ações coletivas que trouxessem benefícios ao maior 

número de trabalhadores possível. Decidiram se organizar através de uma associação ou 

sindicato para que a empresa respeitasse suas decisões e sentasse à mesa para negociar.
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Começaram a se reunir em 1983. com poucas pessoas, cerca de trinla: a empresa 

descobriu, ameaçou com demissão caso eles continuassem com as reuniões.

Passaram a fazer as reuniões secretamente, mudando sempre de bairro e

de pessoas, no quintal da casa de alguém, escondidos para que ninguém os visse,

sempre com poucas pessoas. Primeiro com cinco ou seis pessoas, depois foram 

aumentando. Conseguiram fundar a Associação em dezembro de 1984 numa assembléia 

realizada no estádio José Rocha.

"... Aí já tinha gente demais, porque isso era que nem fogo 
de monturo. Todo mundo já estava sabendo. Inclusive quem assinou o 
edital de convocação foi demitido, porque alguém tinha que assinar esse 
edital, mas quem assinar? Então colocamos o companheiro Amenndo. 
que depois foi tesoureiro da Associação. Quando a gerência da 
mineradora viu que estava assinado por ele. não sabia quem mais estava 
no movimento e a assembléia foi realizada quinze dias depois de 
assinado o edital...'’.29

A primeira manifestação coletiva dos trabalhadores aconteceu no início 

de 1985, a empresa queria tirar os ônibus do Paraíso. Junco e Capim Grosso que

transportavam os operários daquela região. Esses ônibus traziam e levavam os 

trabalhadores todos os dias. Em Fevereiro, a empresa decidiu retirar esses ônibus e disse 

que quem quisesse continuar trabalhando teria que morar na sede da cidade. Isso criaria 

problemas para os empregados porque eram cerca de 300 famílias e não havia casa para 

alugar suficiente para todos na cidade, em curto espaço de tempo, além aumento no

29 Entrevista concedida por Jubilino, presidente do sindicato dos mineiros, em 10/08/98.



preço do aluguel que seria provocado pelo crescimento da procura com a chegada das 

famílias dos operários.

Eles tentaram conversar com a empresa para encontrarem uma solução 

para o problema. Ela não recebeu os operários para negociar, alegando que a 

Associação só representava os associados e não todos os trabalhadores da mina. Em 

abril, a empresa decidiu tirar os ônibus. Os trabalhadores II/eram uma assembléia no 

Junco e decidiram entrar em greve no dia seguinte, na segunda-feira. Como a 

assembléia foi no Junco, somente com os trabalhadores que precisavam do transporte, 

os da sede não ficaram sabendo da decisão, mas estavam solidários com seus colegas.

Na segunda-feira, os trabalhadores fizeram outra assembléia na entrada 

da mina. agora com todos, e concordaram com a manutenção da greve. Ficaram uma 

semana negociando com empresa, no sábado de madrugada conseguiram fechar um 

acordo, a empresa se comprometeu a manter os ônibus enquanto conseguia um 

empréstimo para as pessoas alugarem uma casa e que tiraria os ônibus dentro de 30 dias. 

O acordo incluía ainda um reajuste salarial, a melhoria das condições de trabalho, o uso 

de equipamentos fornecidos pela empresa, macacão, botas, luvas, tampões para diminuir 

o ruído, máscara contra a poeira. Passados oito dias sem o cumprimento do acordo pela 

empresa, eles voltaram com a paralisação no dia 20 de Abril e durou 24 dias.

depois da total adesão dos dois mil empregados da 
empresa de extração de ouro, a organização do movimento surpreendeu o 
próprio gerente da mineração, Kurt Menchen, pois os diretores estão 
impedidos de chegar até as instalações minerais”/ 0
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30 Jornal A Tarde, 6 de Março de 1985.
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Os operários montaram acampamento no meio da estrada que ligava a 

Mina Itapicuru ao centro da cidade querendo sabotar a empresa e não deixar ninguém 

trabalhar. Passando o tempo, o dinheiro e as provisões de alimentos acabaram e o local 

do acampamento, perto do rio, foi prejudicado com a contaminação da água por 

mercúrio vindo de um vazamento da própria mina. No dia 14 de maio a greve foi 

julgada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho. Além das dificuldades com 

abastecimento de água potável e de comida, a utilização da força foi anunciada como 

forma de acabar com a greve.

“O uso da força policial foi anunciado no sábado, pelo 
diretor da Mineração Morro Velho, Juvenil Felix. que disse que a greve 
dos mineiros não é mais uma questão trabalhista, mas sim de polícia, 
uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho decretou a ilegalidade do 
movimento”.’1

Diante dos obstáculos, a acampamento foi desfeito e os operários aos 

poucos voltaram ao trabalho. Durante a greve, os empregados fizeram uma assembléia 

no dia 4 de maio para transformar associação em sindicato. No dia 26 de novembro de 

1985 a associação foi reconhecida como sindicato pelo Ministério do Trabalho.

Esses acontecimentos fazem parte dos movimentos sociais do final da 

década de 1970 e início da década de 1980 que sociólogos como Eder Sader (1991) 

chamaram de novo sindicalismo.

31 Jornal Tribuna da Bahia, 13 de Maio de 1985.
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"Apoiando-se nessa existência legal e na percepção das suas 
próprias forças na esfera da produção, os movimentos sustentados por 
trabalhadores nas empresas desenvolveram enfrentamentos com o patronato e o 
governo num campo de referências onde o sindicato era reconhecido como 
interlocutor legítimo. Tais movimentos iriam tematizar as injustiças pelo ângulo 
da falta de reciprocidade entre a importância do trabalho desempenhado, de um 
lado, e a remuneração recebida e as precariedades das condições de trabalho e 
vida, de outro”/ 2

Ocorreram importantes greves de trabalhadores da indústria metalúrgica 

de São Paulo em 1978. Começaram com a paralisação de 100 trabalhadores na região 

do ABC paulista que se estenderam por mais de uma semana e foi acompanhada pela 

paralisação de 60.000 trabalhadores da região, terminando com uma participação 

estimada de 246.000 operários em todo o estado de São Paulo. Ao longo do ano de

1978, mais profissionais, em vários estados do país, reivindicam melhorias salariais e 

alcança 540.000 pessoas, somente no estado de São Paulo.33 Em Salvador, em 1983, os 

petroleiros entram em greve durante seis dias. dentro da Refinaria Landulfo Alves.

Os trabalhadores da Anglo American em Jacobina tiveram o apoio do 

Partido dos Trabalhadores e da Pastoral da Terra desde o início de sua organização. 

Duas instituições que surgiram como resposta a crises dentro de setores representativos 

da sociedade. Aquele desejando responder anseios de grupos da esquerda desarticulados 

p o r  uma derrota p o lític a , e esse querendo diminuir a crise na Igreja Católica que sofria a 

perda de influência junto ao povo.

Na Igreja Católica, com a teologia da libertação, emerge as comunidades 

eclesiais de base que nasceram em 1965. Segundo uma dos seus primeiros analistas, o

32 SADER, Eder. Quando Novos Personagens Entraram em Cena: experiências e lula dos trabalhadores 
da Grande São Paulo 1970-1980. 2a. ed. São Paulo, P a /e  Terra, 1991. pp. 194-195.
33 As estimativas do número de trabalhadores em greve em 1978 são de Neves (1999), p. 265.



Padre Raimundo Caramuru de Barros, dividiam-se, então, entre duas orientações 

fundamentais: “as que são apenas uma descentralização da atual estrutura de paróquia 

ou são a paróquia em miniatura e as que representam uma nova concepção de 

comunidade eclesial, a partir da tomada de consciência conciliar e das exigências atuais 

da sociedade humana" 34. As primeiras não vingaram, entre outros motivos porque a 

nova estrutura visava suprir imensa carência de padres, o que uma paróquia em 

miniatura não poderia fazer. Caramuru afirma que a segunda concepção "tornou-se mais 

clara e evidente a partir do encontro nacional sobre pastoral dos sacramentos de 

iniciação realizado em princípios de Julho de 1965, em Valinhos, São Paulo, promovido 

pelo Secretariado Nacional de Liturgia, na CNBB”. ’5

Leonardo Boff encontra raízes mais remotas para as comunidades. 

Afirma que o seu “surgimento deve-se à preocupação evangelizadora-comunitária. 

explicitada através dos catequistas populares de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, do 

movimento de educação comunitária de base com a catequese radiofônica de Natal, Rio 

Grande do Norte, e as experiências do apostolado leigo, aos esforços de renovação 

paroquial, dentro de um movimento de renovação nacional codificado no planos 

nacionais da Pastoral de 1962 e 1965”'’6.

As comunidades eclesiais de base se espalharam pelo Brasil rapidamente. 

No II Encontro Nacional de Coordenadores, realizado em Vitória, em 1976 recolheram-
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34 B A R R O S , Pe. Raimundo Caramuru. C omunidade Eclesial de Base: lima Opção Pastoral decisiva. 
Petrópolis, Vozes, 1967, p. 5.
35 Idem, p. 6.
30 BOFF, Leonardo. Eclesiogênese: A s Comunidades Eclesiais de Base Reinventam a Igreja. In SEDOC, 
Outubro de 1976, p. 394.



se relatórios de 17 dioceses de todo o território nacional, transmitindo experiências de 

centenas de CEBs.37.

A comunidade eclesial de base de Jacobina começa no início dos anos 

1970 com a chegada do padre José que funda a paróquia de São José Operário. O 

trabalho da paróquia se concentrou no problema da grilagem de terras na região de 

Jacobina, lutando contra os fazendeiros e apoiando assentamentos de trabalhadores 

rurais. Os primeiros foram na zona rural de Jacobina, Nova Conceição, Alagoinhas e 

Pau de Colher e no Cais em Ourolândia na década de 1980, depois ampliaram sua 

atuação em toda região em Várzea Nova, Caen.

Além de auxiliar nos assentamentos e ocupações, a Pastoral da Terra de 

Jacobina ajudava na formação das associações dos assentados e faziam estudos sobre as 

condições de sobrevivência dessas famílias assentadas numa região como a de Jacobina, 

carente de água, a terra pouco fértil e prestavam serviços de orientação de técnicas 

agrícolas aos lavradores. Como a maior parte da mão-de-obra da mineradora veio dessa 

população, os operários da Anglo American já conheciam o trabalho da Pastoral da 

Terra e procuraram o auxílio da Paróquia São José Operário na sua organização.

A paróquia emprestou seu espaço para as reuniões dos trabalhadores e 

participou ativamente nas greves dos mineiros, coletando alimentos para as famílias dos 

operários, prestando apoio organizacional e jurídico. Era uma atividade ligada aos
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3 Os dados são de Márcio Moreira Alves no seu livro, A Igreja e a Política no Brasil. São Paulo, 
Brasiiiense, 1979. p. 158.
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preceitos da II Conferência Geral do Episcopado latino-americano, reunida na cidade 

colombiana de Medellín, em 1968.

Essa conferência falava da participação de grupos comunitários contra as 

injustiças sociais e estimulava seus membros a se organizarem, reconhecendo e 

reclamando sua própria dignidade.

“A Igreja não pode deixar de fazer Política com 
maiúscula, que dizer, não pode ser indiferente à justiça ou injustiça de 
uma causa, não pode guardar silêncio perante a manifesta exploração do 
povo; em Política com maiúscula não há grande neutralidade; ou se é 
pela mudança na direção de uma maior participação social ou se é pela 
manutenção do status quo, que. em muitos países como o nosso, 
marginaliza grande porção da população'’.38

A Declaração de Medellín influenciou na renovação da Igreja na 

transformação da América Latina. Percebem-se renovações de significados já  na sua 

introdução, principalmente na maneira como se refere ao povo de Deus e ao objetivo 

supremo da salvação.

“Assim como outrora Israel, o antigo Povo, sentia a 
presença salvífica de Deus quando Ele o libertava da opressão do Egito, 
quando o fazia atravessar o mar e o conduzia à conquista da terra 
prometida, assim também nós: novo povo de Deus não podemos deixar 
de sentir seu passo que salva, quando se dá o ‘verdadeiro 
desenvolvimento', que é, para cada um e para todos, a passagem de 
condições de vida menos humanas para condições mais humanas. Menos 
humanas: as carências materiais dos que são privados do mínimo vital e 
as carências morais dos que são mutilados pelo egoísmo. Menos 
humanas: as estruturas opressoras que provenham dos abusos da posse do 
poder, das explorações dos trabalhadores ou da injustiça das transações.

38 BOFF, Leonardo. Teologia da Libertação: Igreja Carisma e Poder. Lisboa, editora Inquérito. 1981, P-
47. ' ’
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Mais humanas: a passagem da miséria para a posse do necessário, a 
vitória sobre as calamidades sociais, a ampliação dos conhecimentos, a 
aquisição da cultura. Mais humanas também: o aumento da consideração 
da dignidade dos demais, a orientação para o espírito de pobreza, a 
cooperação no bem comum, a vontade de paz. Mais humanas ainda, o 
reconhecimento, por parte do homem, dos valores supremos e de Deus, 
que deles é a fonte e o fim. Mais humanas, finalmente, e em especial, a 
fé, dom de Deus acolhido pela boa vontade dos homens e a unidade na 
caridade de Cristo, que nos chama a todos a participar como filhos na 
vida e Deus vivo, pai de todos os homens”. ' 9

O novo povo de Deus são os clérigos e os leigos reunidos em uma 

comunidade formada em tomo da palavra de Deus. O texto de Medellín reconhece a 

religiosidade popular, a diversidade cultural que cria variantes na fé religiosa. A 

Declaração admite como próprio da fé movimentos interiores que superam suas 

motivações inautênticas e que seria função da Igreja Católica aceitar esse dinamismo 

como sinais da presença divina. Os leigos e clérigos participam da comunidade, mas a 

Declaração mantém uma hierarquia baseada na noção da Igreja como manifestação 

temporal da divindade.

O humano, aqui, surge como manifestação do divino e o tema da 

salvação é formulado junto à melhoria das condições de vida do novo povo de Deus. 

Faz-se referência às necessidades materiais e à opressão, refere-se também a valores 

morais, pretendendo a superação do egoísmo e das injustiças e a valorização da 

dignidade, da solidariedade e da paz. A Igreja, portanto, reconhece as carências e as 

lutas humanas e expressa atributos cristãos da humanidade, o espírito da pobreza, os 

valores supremos e a fé em Deus, a caridade de Cristo e julga os atos humanos através 

de sua doutrina

30 Bispos da América Latina, Conclusões de Medellín, Ed. Paulínas, 1984, p. 7.



Quando o texto de Medellín refere-se às condições da salvação, afirma 

que ela não acontece individualmente, mas na formação de comunidades congregada 

pelo anúncio da palavra de Deus, celebrando a eucaristia, com a qual a Igreja vive e 

cresce. Recomenda a pastoral das massas, estudos para entender a religiosidade popular, 

realizar manifestações populares, como peregrinações, e formar o maior número 

possível de comunidades eclesiais nas paróquias, especialmente nas zonas rurais ou 

entre os marginalizados urbanos. Comunidades que se devem basear na Palavra de Deus 

e realizar-se na celebração eucarística, sempre em comunhão e sob a dependência do 

bispo.

Usando as categorias de um discurso religioso, a verdade e a justiça, a 

Palavra de Deus e o Povo de Deus. o Pecado e a Libertação, os discursos pastorais 

aplicaram-nas a temas mais profanos, da experiência cotidiana de seus membros. 

Constituíram assim sujeitos imbuídos de fé numa luta terrena pela injustiça social. 

Segundo Leonardo Bofif, “O discurso cristão deve começar com a animação do pobre 

Lázaro para que se levante, descubra sua dignidade, potencie a força da conscientização 

e da união e encete a caminhada da libertação". 40

O tema central é o da libertação, ao qual se opõe a opressão, e que 

articula uma constelação de valores positivos e negativos correspondentes, a 

solidariedade e o egoísmo; a justiça e a miséria; o serviço comunitário e o fechamento 

individualista; a capacidade crítica e a alienação; a luta e o conformismo; a identidade 

comunitária e a dispersão indiferenciada.
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40BOFF, Leonardo. E  a Igreja se fe z  povo.Petrôpolis, Vozes, 1986. p. 19.
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Não se trata apenas de que a solidariedade comunitária, a capacidade 

crítica e a luta dos dominados levem à libertação. A própria libertação é libertação do 

egoísmo, da alienação, da miséria e das injustiças, em suma, dos pecados pessoais e 

sociais. A noção de libertação, tal como aparece nas falas pastorais poder ser talvez 

mais bem compreendida se a compararmos com a noção de revolução dos discursos 

socialistas e comunistas.

A esquerda marxista não tem essa identificação imediata na população, 

mas trazia em seu benefício, um corpo teórico consistentemente elaborado a respeito 

dos temas da exploração e da luta contra o capitalismo. A esquerda dos anos 1960, 

contemporânea da revolução cubana, da revolução cultural chinesa, da guerra do Vietnã 

se opunha à burocratização do PCB e colocou a revolução como tema.

Essa oposição passou para a luta armada e os enfrentamentos produziram 

perdas cada vez mais pesadas ao longo do tempo. Embora os golpes desferidos pela 

repressão contra a esquerda tenham sido duros, eles não foram o único elemento que 

contribuiu para a crise que se abateu sobre aqueles que lutavam contra o regime militar. 

Outro importante componente foi crise a crise de identidade. Autocrítica tem como tema 

central a ligação das “vanguardas revolucionárias'’ com as “massas trabalhadores”.41

41 S ADER, Eder. Quando Novos Personagens Entraram em Cena: experiências e luta dos trabalhadores 
da Grande São Paulo 1970-1980. 2a. ed. São Paulo, Paz e Terra, 1991. p. 170.
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A partir daí houve um número cada vez maior de pessoas que se 

afastaram das organizações armadas e começaram a manter atividades junto aos 

trabalhadores e da organização popular de bairros. Essa crise da esquerda brasileira se 

deu num momento em que internacionalmente as estratégias revolucionárias e a teoria 

marxista eram questionadas. No Brasil, os militantes não negavam a necessidade teórica 

de um partido de vanguarda e de uma estratégia revolucionária. Os espaços públicos dos 

anos de 1970 e 1980, através das experiências populares, foram os lugares onde a teoria 

e a estratégia revolucionária sofreram alterações.42

O Partido dos Trabalhadores surge das lutas dos operários do final da 

década de 1970 e se consolida nas manifestações dos operários da década de 1980 como 

alternativa para a esquerda brasileira. No dia 21 de outubro de 1980 é publicado no 

Diário Oficial da União o manifesto do Partido dos Trabalhadores. Ele queria ser 

democrático, que lutasse pelo socialismo de massas, onde as bases pudessem opinar e 

mudar o partido, voltado para a organização das lutas dentro das fábricas, unindo as 

lutas do campo e da cidade.

"O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por 
milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do País para 
transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em 
suas lutas é a de que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se 
constrói pelas suas mãos ou não virá (...) A grande maioria de nossa população 
trabalhadora tem sido sempre relegada à condição de brasileiros de segunda 
classe. Agora as vozes do povo começam a se fazer ouvir através de suas lutas ...

42 A reconstrução dessa história encontra-se na seleção de textos em REIS, D. Aarão e SÁ, J. Ferreira de. 
Imagens da Revolução. São Paulo, Marco Zero, 1985. Outra coletânea foi organizada por FREDERICO,
C. A Esquerda e o Movimento Operário 1964-1984. São Paulo, Novos Rumos, 1987. No livro de 
CAVALCANTE, P. e RAMOS, J. (coords.) Memórias do Exílio. Lisboa, Arcádia, 1976.
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O Partido dos Trabalhadores pretende que o povo decida o que fazer da riqueza 
produzida e dos recursos naturais do País". 4j

Pretendia melhorar os mecanismos democráticos de controle do Estado 

sobre a luta sindical. Para o Partido dos Trabalhadores, o sindicato constituía o 

instrumento fundamental para a união e a luta dos trabalhadores. Era o sindicato a 

principal organização de massas dos trabalhadores na defesa de seus interesses 

econômicos imediatos, como a questão de salários e condições de trabalho. Além disso, 

o sindicato tinha um papel importante em relação aos problemas políticos, servindo 

como canal de organização e expressão dos trabalhadores no combate por suas posições 

políticas dentro da luta de classes.

O Partido dos Trabalhadores em Jacobina surge ao mesmo tempo do que 

ele é criado nacionalmente. Os formadores do partido na cidade eram pessoas oriundas 

do MDB, da Igreja Católica e do movimento estudantil.

“Olha, agente já  militava no movimento estudantil aqui em 
Jacobina no Deocleciano e aí com a influência das pessoas que já  estavam com 
agente e da CUT. se bem que antes disso eu já  tinha tido contato com um partido 
político o MDB, com Zé Lages e o pessoal que se reunia ali próximo da padaria 
de Álvaro. (...) Era gostoso que a agente tinha que correr da polícia, tinha que se 
esconder e isso incentivava mais agente. ..44

43 Manifesto do Partido dos Trabalhadores publicado no Diário Oficial da União em 21/10/1980.
44 Entrevista concedida por Antônio Novais, presidente do Partido dos Trabalhadores de Jacobina, em 
17/072001.



O partido ajudou a criar em Jacobina vários sindicatos ligados à Central 

Única dos Trabalhadores. O sindicado dos professores, o sindicato dos bancários, o 

sindicato dos mineiros. A estrutura sindical no Brasil vinha desde o Estado Novo, tendo 

suas principáis características definidas a partir da copia da Carta Del Lavoro, lei da 

época do fascismo na Itália.

O sindicalismo que o Partido dos Trabalhadores desejava não deveria ser 

pelego, nem o reformista, muito menos o vanguardista ou o de "resultados". Ele 

desejava o sindicalismo representado pela Central Única dos Trabalhadores, que 

buscava a construção de uma nova sociedade.

O sindicato, em nosso país. encontrava-se subordinado ao Estado. O 

atrelamento do sindicato ao Ministério do Trabalho se dava desde a decisão sobre o 

reconhecimento da entidade, passando pelo controle de orçamentos e definição sobre 

todo o processo de eleições, chegando até às intervenções e destituições de diretorias. 

Assim, o Partido dos Trabalhadores pretendia combater a estrutura sindical vigente.

O direito de greve era negado. Quando os trabalhadores lançavam mão 

de tal forma de luta, os sindicatos sofriam intervenção, os líderes sindicais eram 

enquadrados na Lei de Segurança Nacional e eram acionadas tropas de policiais. Para o 

desenvolvimento da luta era preciso fortalecer e renovar os sindicatos, tornando-os
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órgãos de luta, isolando e derrotando os agentes patronais, eliminando o caráter de 

entidades meramente assistenciais. realizando sindicalização em massa. Era preciso 

avançar na construção das Comissões de Empresa que unindo em bases sólidas os 

trabalhadores, favoreceriam a mobilização de massas e o fortalecimento dos sindicatos.

A unidade sindical era indispensável para os operários segundo o Partido 

dos Trabalhadores. Os sindicatos precisavam unir-se por Estado, apoiando-se na 

democracia sindical com relação ao direito de manifestação das diversas opiniões, e, 

também com relação à presença das bases nas discussões e deliberações, constituindo, 

assim, organismos intersindicais que tinham o objetivo de coordenar as ações comuns, 

tratar de movimentos de solidariedade e buscava a elevação do nível do conjunto da luta 

operária e sindical.

No Brasil, para o avanço da própria luta vinha sendo colocada a 

necessidade da Central Única dos Trabalhadores, com a observação sobre a participação 

das bases em seu processo de construção. Com a Central Única dos Trabalhadores os 

operários teriam o instrumento de unificação de todos os trabalhadores brasileiros das 

cidades e do campo, que conduziria o combate operário e sindical para um nível 

superior, ao encaminhar ações gerais de massas no conjunto do país.
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A educação política dos trabalhadores deveria ser impulsionada, 

elevando-se sua preparação para enfrentar os patrões e seu governo. Com o 

aprofundamento da luta, o Partido dos Trabalhadores achava que se tornava cada vez 

maior a necessidade do crescimento do nível de consciência política dos trabalhadores. 

Cabia aos sindicatos divulgar as questões políticas, organizar cursos sobre sindicalismo, 

seminários sobre os objetivos do movimento operário.

Desde sua fundação, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 

Extração do Ouro e Metais preciosos de Jacobina teve participação ativa na vida política 

da cidade. Os mineiros em 1986 participaram de todas as paralisações convocadas 

nacionalmente pela Central Única dos Trabalhadores contra os planos econômicos do 

governo federal. Em Abril de 1987 fizeram uma greve que durou sete dias por causa do 

transporte.

No início, para entrar no ônibus da empresa não era necessário 

identificar-se, depois, era preciso mostrar o crachá da empresa, em Abril a empresa 

queria colocar um vale transporte que cada mês teria uma cor diferente e quem não 

tivesse o vale do mês não seria transportado. O problema é que o sindicato entrou com 

uma ação na Justiça em favor de 1.300 funcionários reclamando a hora intínere, que é o 

direito do trabalhador receber como horário de trabalho o tempo que estav a em trânsito 

para o trabalho.
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A súmula 90 de CLT diz que onde não há transporte público de onde o 

trabalhador mora até a instalação da empresa, o trabalhador tem o direito que esse 

tempo conte como hora extra. Com o vale a empresa queria fazer o juiz entender que 

existia transporte público na cidade para a mina de Itapicuru. A greve era para retirar o 

vale. Os primeiros processos só foram julgados em 1989 e os trabalhadores ganharam as 

horas extras.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Ouro e 

Metais preciosos de Jacobina não extraiu sua força nem das tradições populares nem da 

sistematicidade teórica, mas do lugar institucional em que se situava, lugar constituído 

para agenciar os conflitos trabalhistas. Em 1987 participaram da greve geral convocada 

pela Central Única dos trabalhadores e 1989 fizeram a maior paralisação de sua história. 

Quando os trabalhadores da Anglo American em Jacobina, descobriram a silicose. 

estabeleceram uma pauta de reivindicações. Solicitaram, entre outras coisas, a melhoria 

das condições de trabalho, na alimentação que estava causando doenças nos 

trabalhadores, o fornecimento pela empresa de máscara mais eficiente para diminuir a 

absorção da sílica pelos pulmões e equiparação salarial com seus colegas de Nova Lima.

Os mineiros apresentaram a proposta à direção da empresa em Jacobina e 

esperaram uma decisão; como nada acontecia, fizeram inicialmente pequenas 

paralisações durante o trabalho, que surtiram efeito; então começaram uma greve no 5 

de maio de 1989, montaram novamente um acampamento no meio da estrada que ligava 

a Mina Itapicuru ao centro da cidade, no dia 14 de julho de 1989, o Tribunal Regional
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do Trabalho julgou a greve legal e concedeu todos as reivindicações dos trabalhadores. 

A Mineração resolveu, então, demitir todos os empregados e contratou apenas o pessoal 

de escritório e chefia, passando a explorar o subsolo através de empresas terceirizadas.
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A CLASSE DOS MINEIROS.

As greves dos operários da Anglo American em Jacobina ultrapassaram 

os objetivos econômicos. Eles brigaram a favor da democratização do pais e, através de 

suas reivindicações, realizaram novas formas de identidade coletiva trazendo novas 

maneiras de expressão social dentro da sociedade jacobinense.

Eles afirmaram sua identidade de classe apoiando-se na solidariedade e 

construíram sua dignidade na própria luta. Foi uma sociabilidade realizada na 

solidariedade de classe e pela qual os mineiros fizeram parte da cena histórica, como 

sujeitos fundando a própria cena na participação cívica e trabalhista.Valorizaram o 

sindicalismo como local operário, e suas greves e assembléias foram maneiras de 

afirmarem-se politicamente. Fizeram política a partir de seus problemas cotidianos e 

com intervenção direta dos interessados.

Eder Sader no seu livro, Quando novos personagens entram em cena 

(1991), examina os movimentos sociais populares da região de São Paulo que 

introduziram novos personagens na cena histórica brasileira, entre 1970 e 1980, criando 

condições para o exercício da democracia. Ele conduz seu trabalho por uma análise 

desses movimentos como criadores de um novo sujeito social e histórico. Os coloca 

como sujeitos sem que teorias novas os houvessem constituído ou designado e como um 

sujeito coletivo e descentralizado.
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‘‘Quando uso a noção de sujeito coletivo é no sentido de 
uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas 
através das quais seus membros pretendem defender seus interesses e 
expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas.”45

É como sujeito coletivo que os mineiros de Jacobina, através da 

experiência de suas lutas, formaram sua classe. A partir de sua experiência, os 

trabalhadores organizaram-se politicamente, aprenderam a ver sua vida como parte de 

uma história geral de conflitos entre eles e seus patrões. Através das lutas formou-se 

uma consciência de classe com a qual os operários desejavam seguir por sua própria 

conta suas manifestações.

O baixo grau de instrução não os excluiu da participação política ativa. 

Os periódicos e os panfletos do sindicato que eles não conseguiam decifrar eram lidos 

pela família do operário, geralmente pelos os filhos, ou por algum companheiro de 

confiança.

A classe dos mineiros de Jacobina foi determinada, em grande medida, 

pelas relações de produção que eles estavam inseridos. A consciência de classe deles foi 

a maneira pela qual trataram suas experiências em termos culturais, suas tradições, 

sistema de valores, idéias. Segundo Thompson, a consciência de classe surge da mesma 

forma em tempos e lugares diferentes, mas nunca exatamente da mesma forma.

43 SADBR, Edcr. Quando novos personagem entram em cena, São Paulo, Paz e Terra, 2a. ed., 1991. p. 
55.
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Thompson no livro, A Formação da Classe Operária Inglesa (1987), não 

polemiza apenas com a propaganda dos vencedores, mas critica também as concepções 

marxistas sobre a classe operária que a transformaram num mero fator de produção. O 

livro é um estudo sobre um processo ativo, que se deve tanto à ação do homem como 

aos condicionamentos sofridos por ele. Afirma o autor que a classe operária estava 

presente no seu próprio fazer-se classe, e não classes.

“ Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma 
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na 
matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno 
histórico. Não vejo a classe como uma “estrutura”, nem mesmo como uma 
"categoria”, mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser 
demonstrada) nas relações humanas.”46

Em O 18 de Brumário de Luis Bonaparte, Marx vira-se para a experiência 

da revolução francesa de 1848-1849, examinando todas as peripécias da vida política na 

França sob o ângulo do seu resultado final: o golpe de Estado bonapartista de 2 de 

Dezembro. Para Marx, a chave da interpretação dos acontecimentos de França foi a 

concepção materialista da história por ele fundada, a sua teoria de luta de classes. Ele 

considera o golpe de Estado bonapartista como o resultado inevitável do desenvolvimento 

da luta de classes em França, cuja marcha tinha criado “as circunstâncias e as condições 

que permitiram a um personagem medíocre e grotesco representar o papel de herói”.

O regime bonapartista afirma Marx, apareceu como resultado de uma 

correlação de forças de classes em presença da qual a burguesia já  não podia dominar 

socorrendo-se dos métodos parlamentares habituais, e em que o proletariado era ainda

46 THOMPSON, A formação da classe operária inglesa.Rio de Janeiro, Paz e Terra, p. 9
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demasiado fraco para se opor com êxito aos seus propósitos contra-revolucionários. Nessa 

obra. Marx afirma:

“Na medida em que milhões de famílias camponeses vivem em 
condições econômicas que as separam umas das outras, e opõem o seu modo de 
vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes 
constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os pequenos 
camponeses apenas uma ligação local e em que a similitude de seus interesses 
não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional alguma, nem 
organização política, nessa exata medida não constituem uma classe. São, 
conseqüentemente incapazes de fazer valer seu interesse de classe em seu 
próprio nome, quer através de um Parlamento, quer através de uma Convenção. 
Não podem representar-se, tem que ser representados.”47

Ele apresenta aqui duas noções de classe. Primeiro a classe é definida 

pelas condições de existência e depois ela depende de elaboração subjetiva de 

organização dos sujeitos implicados. Nas palavras de Hobsbawm:

“Como sabe a maioria das pessoas que têm razoável 
familiaridade com o marxismo, há uma certa ambigüidade no tratamento de 
Marx das classes sociais, talvez devido ao fato de que Marx jamais escreveu de 
modo sistemático sobre o assunto. O manuscrito de O Capital termina no exato 
momento em que tal exposição sistemática deveria começar, de modo que o 
Capítulo 52 do volume III, sobre classes, não pode ser considerado sequer um

48esboço ou uma obra inacabada.”

A partir dessa ambigüidade, os marxistas pensaram as classes sociais e o 

problema da consciência de classe de modo diverso. Nicos Poulantzas em seu livro 

Poder Político e Classes Sociais (1977) discute a formação das classes operárias e a luta 

de classes, partindo das afirmações de Karl Marx.

“...as análises de Marx relativas às classes sociais reportam-se 
sempre não apenas à estrutura econômica -  relações de produção -  mas, ao

4 MARX, Karl. O 18 de Brumário. São Paulo, Paz e Terra, p. 128
48 HOBSBAWM, Eric J. Mundos do Trabalho: novos estudos sobre a história operária. São Paulo, Paz e 
Terra, 2000. p. 34.
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conjunto das estruturas de um modo de produção e de uma formação social, e as 
relações que nele mantêm os diversos niveis. Digamos, antecipadamente, que 
tudo se passa como se as classes sociais fossem o efeito de um conjunto de 
estruturas e das suas relações, no caso concreto 1) do nivel económico; 2) do 
nivel político e 3) do nivel ideológico. (...) As classes sociais determinam o lugar 
dos agentes-suporte relativamente às estruturas de um modo de produção e de 
uma formação social”.49

Ele reconhece na obra de Marx a distinção entre luta económica e luta 

política de classe e a idéia de que o proletariado só existe como classe na sua 

organização em partido distinto, mas considera que em Marx, os trabalhadores e os 

capitalistas são os suportes ou os portadores de um conjunto de estruturas, e não 

geradores destas.

Poulantzas compreende que as classes sociais se apresentam como o 

efeito global das estruturas no dominio das relações sociais e as classes sociais não são 

um coisa empírica. O conceito de classes sociais, segundo Poulantzas. não pode ser 

constituído unicamente a partir da relação entre as relações sociais e a estrutura 

econômica. A partir desta compreensão, as classes são o efeito de uma articulação de 

estruturas, quer do modo de produção, que da formação social.

No livro Poder político e classes sociais (1977), Poulantzas discute a 

questão da formação das classes e da luta de classes, tendo como ponto de partida as 

afirmações de Karl Marx. Segundo suas leituras, Poulantzas entende que para Marx os 

agentes da produção são considerados como suportes ou os portadores de um conjunto 

de estruturas, e não os geradores destas.

49 POULANTAZAS, Nicos. Poder Político e Classes Sociais. São Paulo, Martins Fontes, 1977, p. 61-62.
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"... a classe social é um conceito que indica os efeitos do conjunto 
das estruturas, da matriz de um modo de produção ou de uma formação social 
sobre os agentes que constituem os seus suportes; esse conceito indica pois os 
efeitos da estrutura global no domínio das relações sociais'1.50

A teoria das classes sociais elaborada por Poulantzas é a de que não são 

de fato uma coisa empírica. Este conceito recobre a unidade das práticas de classe -  luta 

de classes -  das relações sociais como efeitos de uma unidade dos níveis de estrutura. 

Para ele o conceito de classe não pode ser constituído unicamente a partir de uma 

relação entre as relações sociais e a estrutura econômica. As classes são o efeito de uma 

articulação de estruturas, quer do modo de produção, quer da formação social.

“De modo preciso, a classe social é um conceito que indica os 
efeitos do conjunto das estruturas, da matriz de um modo de produção ou de uma 
formação social sobre os agentes que constituem os seus suportes...”31

Thompson compreende a classe social como uma categoria histórica 

derivada da observação social ao longo do tempo, inseparável da noção de lutas de 

classes, porque é no processo desse luta que a classe se define e se caracteriza. Portanto, 

para ele, a classe não é apenas uma categoria analítica, é também um dado real, 

dinâmico, constituído historicamente. Trata-se de um conceito que pode ser empregado 

em dois sentidos diferentes; como algo empiricamente observável na realidade e como 

categoria heurística ou analítica empregada para organizar a evidência histórica.

O pressuposto fundamental para Thompson é que a classe se descobre a 

si mesma, que ela está presente na sua própria formação e a sua constituição se deve 

tanto à ação humana quanto aos condicionamentos históricos e sociais. E que, portanto,

50 Idem.
51 POUI.ANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo, Martins Fontes, 1977, p. 65.
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a classe não é uma estrutura, nem uma categoria, é algo que ocorre nas relações 

humanas.

Adam Pr/.eworski, influenciado pelas teses de Thompson, defende a idéia 

de que as classes só podem ser compreendidas como efeitos de lutas, não existem sem 

as lutas. Ele diz que existe uma estruturação das lutas por condições objetivas que são 

simultaneamente de ordem econômica, política e ideológica. Os resultados de tais lutas 

são a organização, desorganização e reorganização das classes, e estes resultados, em 

cada momento da história, são. em certa medida indeterminados.

Na sua obra Capitalismo e Social Democracia (1989), ele entende que 

para se ter uma análise de classes é preciso relacionar o desenvolvimento social à luta 

entre os agentes históricos concretos e. por este motivo, não é possível obtê-la 

limitando-se às pessoas que ocupam lugar no sistema de produção. Mesmo porque o 

desenvolvimento capitalista gera uma força de trabalho excedente que pode tomar-se 

socialmente organizada de várias formas:

“Os processos de constituição dos operários em classe vinculam- 
se inextricavelmente aos processos de organização de mão-de-obra excedente. 
Em conseqüência, são possíveis diversas organizações de classes alternativas em 
qualquer momento da história’'.52

Para Przevvorski. se as classes são efeitos das lutas que ocorrem em uma 

determinada fase do desenvolvimento capitalista, para atribuir-lhes significado é 

necessário compreender tais lutas e o seu desenvolvimento em sua articulação histórica

52 PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e Social Democracia. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, 
p.68.
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e concreta, como um processo.Desta forma, como agentes históricos, as classes não são 

determinadas unicamente por quaisquer posições objetivas, sua lutas são determinadas 

exclusivamente pelas relações de produção.

Assim ao concluir que a formação das classes é um processo perpétuo, 

pois é efeito da totalidade das lutas travadas pelos homens em suas diferentes inserções 

sociais. Przeworski está concordando com a famosa afirmação de Thompson de que a 

'‘classe é definida pelos homens ao viverem sua própria história e. no fim, essa é sua 

única definição".

No entanto Przeworski acrescenta um novo elemento, o pressuposto do 

individualismo metodológico, ou seja. o reconhecimento de que o indivíduo tem sempre 

uma possibilidade de escolha.

"As relações sociais são dadas para um sujeito histórico, individual ou 
coletivo, como esferas de possibilidades, estruturas de escolhas (...). As classes não 
emanam das relações econômicas isoladamente ou em combinação com as demais 
relações. Constituem efeitos de práticas, das quais o objeto é precisamente a 
organização, desorganização e reorganização das classes”."'1

Conhecer as condições objetivas que são determinantes das esferas de 

possibilidades é necessário, mas não suficiente para a compreensão das lutas concretas. 

E a classe é o nome de uma coleção de indivíduos situados num mesmo lugar social. É 

um produto historicamente dependente de ações recíprocas.

53 Idem. p. 93.
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“... na tradição marxista aquela dualidade se articulou de um 
modo bem particular: a realidade objetiva criando uma classe em si e a tomada 
de consciência dessa realidade criando uma classe para si’'.54

Não se trata de escolher entre as duas noções, entre se a classe é definida 

pelas condições de existência ou pela elaboração subjetiva. É preciso articulá-las como 

dois momentos indissolúveis. A distinção analítica de “classe em si” e “classe par si” 

terminam por privilegiar ora a estrutura, ora ação. Esse tipo de raciocínio baseado na 

contradição no tratamento das relações entre classes e a forma de consciência acaba 

reduzindo o trabalhador a um objeto do capital e acentua a interpretação economicista 

das classes sociais, ou dá prerrogativa à ação dos indivíduos desprezando os 

determinantes histórico-sociais. A classe dos mineiros só adquiriu existência ao longo 

de suas lutas, que formaram sua identidade. Essa classe foi um fato econômico, político 

e cultural.

As condições de vida para a maioria da população da região de Jacobina 

eram ruins. Uma região pobre do Estado da Bahia, que oferecia como alternativa de 

vida para sua população carente o trabalho na agricultura pessimamente remunerado. 

Todos os outros elementos da existência deles eram mal assistidos pelo Estado, a 

educação, a saúde, a moradia.

Aparece, então, para essas pessoas com forma de obter um padrão de 

vida mais humano o trabalho na mineradora. Apesar de todo risco, da intensidade do 

trabalho, remunerava melhor do que a média dos trabalhos da região. Compensação que

MSADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena, São Paulo, Paz e Terra, T . ed., 1991. p.49.



se mostrou cada vez mais insuficiente ao longo do tempo com a chegada das doenças 

ocupacionais, das mortes por acidente e do tratamento oferecido aos operários.

Os trabalhadores da Anglo American Corporation em meio às suas 

dificuldades encontravam-se no período da criação do Partido dos Trabalhadores e de 

vários movimentos sociais ligados à Igreja progressista e de inspiração na esquerda 

marxista.As associações de bairros, os clubes de mães, as comunidades eclesiais de 

base, o “novo sindicalismo”, as organizações não governamentais. Movimentos 

alternativos e dissidentes que colocaram em evidência uma nova forma de se fazer 

política. Pautada, por parte da esquerda, na valorização do cotidiano e na politização das 

relações pessoais e por parte da Igreja, na humanização das idéias de libertação e de 

salvação.

Os sindicatos se engajaram na luta pela democracia e criam uma central 

sindical, a Central Única dos Trabalhadores que reivindica a liberdade e a autonomia 

dos sindicatos, e propõem a criação do socialismo democrático. Depois, por 

divergências entre os sindicatos foi criada outra central, a Central Geral dos 

Trabalhadores ligada aos partidos comunistas e ao PMDB defendia a legislação em 

vigor, principalmente a unidade sindical como garantia contra as políticas patronais.

Para os trabalhadores do subsolo da Mineração, a experiência da extração 

do ouro foi percebida como uma modificação na sua maneira de trabalhar quando era 

agricultor e uma alteração na intensidade da exploração. Toda sua referência de trabalho 

foi modificada. Quando agricultor, ele trabalhava ao ar livre guiando-se pela luz do sol
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para execução de sua tarefas, a vigilância era menos penosa e seu tempo não era 

determinado pela capacidade de produção de um moinho. Desse modo. mas palavras de 

Thompson:

" Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma 
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na 
matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno 
histórico. Não vejo a classe como uma "estrutura’', nem mesmo como uma 
'‘categoria”, mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser 
demonstrada) nas relações humanas.’’55

A classe dos mineiros de Jacobina foi determinada, em grande medida, 

pelas relações de produção que eles estavam inseridos. Por outro lado. a consciência de 

classe deles consistiu nas idéias e sentimentos que os mineiros tinham a respeito de 

serem operários e quais os seus interesses em comum derivados dessa situação.

A consciência de classe, aqui, implicou na organização do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Extração do Ouro e Metais preciosos de Jacobina onde 

os empregados expressaram sua opinião diante de suas condições de existência e da 

situação política do pais. Através dessa consciência, os operários recusam-se a orientar 

sua vida a partir de critérios impostos pelo Estado ou pela empresa.

Dentro dessa perspectiva, os trabalhadores enxergam suas reivindicações 

carregadas de sentido e de legitimidade mesmo sendo, às vezes, violentas. Seu sindicato 

adquiriu força e exprimiu o descontentamento dos mineiros. Eles encontraram na 

industrialização da extração do ouro em Jacobina a tentativa de transformá-los em 

meros instrumentos ou implementos do processo de mecanização. Resistiram a isso de

^  THOMPSON, A formação da classe operária inglesa.Rio de Janeiro, Paz e Terra, p. 9.



maneira inteligente e intensidade. Lutaram contra as relações exploradoras e opressiv 

ligadas ao capitalismo.
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Lista das fontes.

Arquivos do Fórum de Jacobina.

Arquivos do IBGE.

Arquivos do Ministério da Justiça do Trabalho. Seção Bahia.

Arquivo Municipal de Jacobina.

Arquivos do Partido dos Trabalhadores de Jacobina.

Arquivos do Sindicato dos Mineiros de Jacobina.

Diário Oficial da União 

Jornal A TARDE.

Jornal do Brasil.

Jornal O Estado de São Paulo.

Jornal O Globo.

Jornal Tribuna da Bahia.

Revista Brasil Mineral.

Revista Brasil Revolucionário.

Revista Istoé.

Depoimentos orais de:

Abinevaldo Cardoso da Silva, vigilante, nascido em 14/04/57, casado, 

residente à rua Coronel Fulgêncio Figueredo. 456. Jacobina.

Adelino Florenço da Silva, marteleteiro, nascido em 02/03/52, casado, 

residente à rua do Cruzeiro, 21, Serrinha, Jacobina.

Agnelo Pereira de Aquino, supervisor, nascido em 11/01/41. casado, 

residente à rua do Rosário, 500, Bananeira. Jacobina.

Amado Silvino de Oliveira, operário de galeria, nascido em 15/10/58, 

solteiro, residente à rua São Jorge. 340, Bananeira Jacobina.

Antonei Moreira da Silva, auxiliar técnico, nascido em 17/08/41, casado, 

residente à rua Santa Bárbara, 127, Jacobina.
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Antônio Carlos Ferreira Trindade, advogado e ex-presidente do Sindicato 

dos Mineiros de Jacobina, nascido em 30/10/60, casado, residente à rua João Teixeira 

160. Peru, Jacobina.

Antônio Cerqueira dos Santos, mecânico de manutenção, nascido em 

05/09/39, viúvo, residente à rua 13 de Maio. 27. Serrinha Jacobina.

Antônio César Santos Souza, mecânico de manutenção, nascido em 

17/08/67, casado, residente à rua caminho 3, casa 10, Jacobina IV, Jacobina.

Antônio Ferreira Sobrinho, operador de jumbo, nascido em 27/06/54. 

casado, residente à rua dos Veteranos, 18, Jacobina.

Antônio Ramos Novais, presidente do Partido dos Trabalhadores de 

Jacobina, nascido em 24/01/71, solteiro, residente à rua São Benedito, 196, Jacobina.

Carlos Antônio Matos, secretário do sindicado dos mineiros de Jacobina, 

nascido em 19/11/74, casado, residente à rua Otávio Mangabeira, 72, Bairro dos índios. 

Jacobina.

Francisco de Assis Vital, instrutor, nascido em 02/03/54, casado, 

residente à rua caminho 12, casa 10, Jacobina II. Jacobina.

Gervásio Alves Ferreira, eletricista, nascido em 09/05/47, casado, 

residente à rua 13 de Maio, 58, Serrinha, Jacobina.

Gildásio Batista de Oliveira, guincheiro, nascido em 05/10/39. 

desquitado, residente à rua São João, 174, Jacobina.

Humberto Santos Teixeira, secretário do Partido dos Trabalhadores de 

Jacobina, nascido em 17/02/64, casado, residente à rua B, casa 19. Jacobina III. 

Jacobina.

Jacó Ferreira dos Santos, ajudante de mecânica, nascido em 16/03/64, 

casado, residente à rua Santos Dumont, 316, Centro, Jacobina.

Jaílson Aleluia, marteleteiro. nascido em 15/05/67, casado, residente à 

rua São Jorge, 567, Catuaba, Jacobina.

João Borges da Silva, projetista, nascido em 08/10/49, casado, residente à 

rua Margem Rio do Ouro, 610, Leader, Jacobina.

Jonas Ferreira de Jesus, marteleteiro, nascido em 29/03/59, casado, 

residente à rua São Francisco de Assis, 149, Catuaba de Cima, Jacobina.
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José Alves da Silva Neto, marteleteiro, nascido em 04/11/65. casado, 

residente à rua Ronaldo Pereira Ribeiro, Jacobina.

José Alves de Oliveira, ajudante de marteleteiro, nascido em 14/04/58, 

casado, residente à rua  São Francisco de Assis, Catuaba de Cima, Jacobina.

José Carlos Alves da Silva, auxiliar de técnico em geologia, nascido em 

01/09/58, casado, residente à rua da Missão, Jacobina.

José Freitas, marteleteiro, nascido em 02/10/46, casado, residente à rua 

Alexandre Sinfrônio, casa 343, Jacobina.

José Jubilino Carneiro de Lima, presidente do Sindicato dos Mineiros de 

Jacobina, nascido em 22/06/59, casado, residente à rua Quintino Boicaiuva, 85, 

Serrinha, Jacobina.

José Lages, aposentado e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores de 

Jacobina, nascido em 13/06/41, residente à rua Tiradentes. 132, Serrinha, Jacobina.

José Moreira Duarte, ajudante de montagem, nascido em 15/04/57, 

casado, residente à rua 17, casa 33. Alexandre Sinfrônio. Jacobina.

Kurt Menchen, gerente da Anglo American Corporation, nascido em 

10/07/50. casado, residente à rua Engenheiro Jurandi Félix, Parque Santana. Jacobina.

Maria Amélia Rodrigues, viúva de operário da mineradora, nascida em 

12/05/47. residente à rua Catuaba de Cima. Jacobina.

Marieta Saga Rodrigues Vital, auxiliar de enfermagem, nascida em 

14/01/55, casada, residente à ru a  12, casa 10, JacobinaII, Jacobina.

Nivaldo da Silva Brito, ajudante de marteleteiro. nascido em 30/05/69, 

casado, residente à rua Pinho de Freitas, 151, Jacobina.

Osvaldo Santana da Silva, operário de galena, nascido em 13/10/49, 

solteiro, residente à rua A, casa 13, Jacobina III, Jacobina.

Paulo Barbosa da Silva, ajudante de topógrafo, nascido em 28/10/64, 

solteiro, residente à rua São Francisco de Assis, Catuaba de Cima, Jacobina.

Raimundo Nonato, encarregado da amostragem das rochas, nascido em 

15/07/59, casado, residente à rua Gustavo Souza, 25, Félix Tomás, Jacobina.

Roberto Soares da Silva, mecânico de manutenção, nascido em 13/04/56, 

divorciado, residente à rua São Rafael, 107, Jacobina.
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Roberval Ferreira de Lima, ajudante de marteleteiro, nascido em 

22/03/53, casado, residente à rua Corte Grande, Catuaba de Cima, Jacobina.

Thomas Paue, coordenador da Pastoral da Terra de Jacobina, nascido em 

12/11/1973. casado, residente à rua B, casa 27, INOCOOP. Jacobina.

Valmir Soares Carvalho, chefe de sondagem, nascido em 17/08/40. 

casado, residente à rua B, casa 21, Jacobina III, Jacobina.
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Bahia: Localização de Jacobina
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Bahia: Microrregião de Jacobina e principais vias de 
circulação
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Jacobina: 
Localização das Minas
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