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1- INTRODUÇÃO
Os fatores
influência
tindo

externos,

muito grande

internas

e nas análises

pessoas

relacionam-se

podem

definir

tificação
populações

Sendo

formas

assim,

tanto

os estudos

sociais específicos,

o trabalho,

objetivos

.

em contextos

políticos,

não

ao trabalho,

e fora

da racionalidade

Hechter

(1976)

ocorrido

vao.Iongo de linhas raciais,· com diversas

mostram

que,

ao contrário,

étnico

entre

industrial.

de
e

de idenou

o trabalho,

de muito

ou

interesse

da industrialização

constitui

como

sobre

um fator significativo
e que critérios

a existência

pessoas

étnicos

em torno

de

de distinções

raciais

e

o de Braithwaite

(1965)

e

casos :o .processo·

acomodações

formas,

raça e etnicidade.

para organizar

Estudos

em certos

diferentes

a grupos

com

do local de trabalho,

incompatibilidade

ea

sobre

exisnas

modos

questões

e do impacto

e não industriais

étnicas,

construíndo

o que coloca

industrial

uma

em conta

como o pertencimento

para os estudos

têm

de diversas

a .identificação

que o pertencimento
dentro

que conjuntos

diferenças,

espaço,

ser levadas

e de trabalho,

ou incentivando

industriais·

havendo

consolidaçâo

externos

do trabalho

sociais

reconhecer

urbano,

e outros,

têm sobre o trabalho,

que precisam

isto significa

. quanto

vale ressaltar

das relações

ser usados

assalariados

neste

nacionais

que os sujeitos

destas

inibindo

tratando

étnicos,

a partir

de inserção

sobre

Especificamente

podem

fatores

estar

específicas

na estruturação

Fazer

justamente

podem

definindo

grupos

aos segmentos

com um dado meio ambiente

étnicas,

para

familiares,

e representações

que são feitas.

a sf mesmas

distintos.

vínculos

nas percepções

heterogeneidades

pesquisas

como

possíveis,

de industrialização
sendo

tem

que os estereótipos

.';

racistas

podem

até mesmo

Na mesma
possibilidade
',capitalista,
" expulsar

a forma

direção

'e a progressão
ou excluir

,que variam

proporcionai

a realização

de análises

,(Wallman,

que as relações
1976;

Agier,

sobre

1992),

realmente existe a predominância
em cada contexto

etnográfico

No caso da Bahia,

Estas

ideias

e se propondo
. na

Segundo

mas sim promover

relativos

a explicar,

ele, o racismo

à posse de certos

podendo

para

sob
e

atributos

entender

os

ser aprofundadas

entre

os domínios

útil,

portanto,

de um destes domínios

do trabalho

as relações
saber

como

étnicas

e da etnicidade
e raciais,

se dá esta

na formação

articulação

das identidades'

têm

e vice versa
e se -

dos sujeitos,'

particular.
e especialmente

de Salvador,

mesmo

sendo

mantida

urna grande

texto foi elaborado com base nos dados do relatório parcial de lima pesquisa realizada
do Programa
de Mestrado
em Sociologia da UFBa e que oferecerá
subsídios à elaboração
sertação final.

**

não visa

de profissões

* Este

Aluna
Mudanças

a

uma sub-inclusão

importantes

no Brasil e na Bahia,

custo.

"economia-mundo"

a uma hierarquia

nos parecem

e de classe não anulam
sendo

a mínimo

empíricos,

a articulação

urbanas

e de gênero.

ditos sociais,

sociais e raciais

e estudos

discutindo,

que está associada

critérios

outro.

atuais das relações

Ás reflexÕes
indicado,

a alguns

desqualificado,

e .Particularismos

do sistema,

de trabalho,

para

(1988),

raciais

segmentos

da força

de trabalho

Universalismo

das desigualdades

de um contexto

'desdôbramentos

Wallerstein

entre

determinados

de etnicização

o recrutamento

aponta

: ..de , coexistência

. de remunerações,

'com

facilitar

do Mestrado
em Sociologia
Sociais (Ford)".

da UFBa

e pesquisadora

do projeto

"Classes,

massa

dentro
da dis-

Etnias

e

;.

3
de desempregados
consolidada

é inegável

e subempregados,

a partir

dos anos 50 - com a implantação

e Centro

Industrial

de Aratú

diversas

categorias

sócio-profissionais

têm mostrado

que a forma

- um número

"especializações

trabalho

e industrial

1991;

Bairros,·

mobilidade

Barreto

social,

Assim

para

alterar

o quadro

caracterizado

cimentos

disponíveis

constituir

princípios

"espaços

citar

negra",

baianas

de 'trabalbo

maior

a competição,

política

fechados

nas

estudos

dentro

marcante

uma

do

(Agier,

via importante

principalmente

dentro

.

de trabalho

e desvalorização

social

bra~ileira.

possíveis

de

dós sin-

uma "identidade

baiano

têm contribuído

que tem,

historicamente

A mobilização

de todos os conhe-

em ~unção do acesso aos empregos,

a existênci?

de solidariedades

acaba por

importantes

na cons-

f
portanto,

voltar

in~erir . nest~s
profissionais

petroquímicos,·

Outros

que reivindicam·

do mercado

social.

categorias

dianas

dentro

de redes que evidenciam

metalúrgicos,
como

negros"

e de todas as relações

que têm conseguido ·se

poderíamos

se inserir

que informalmente

tornou-se

como

I

político-culturais

o "lugar" do negro na sociedade

. Nosparece central,
Bahia

de entidades

de invisibilidade

trução . da identidade

negros

política,

.

afirmar

ou menos

configura-se

e de participação

consegue

.

/

a criação

destes

falando,

de status

e que esta

de classe.

como

a formação

negra",

1992),

mais

de trabalhadores

e industrial
de Camaçari

neste processo.

permite

ou domínios

onde a presença

aquisição

dica tos e associações

profissionais"

de negros

e ampliadas

vem se dando

urbana.

Pólo Petroquímico

significativo

que são criadas

e Castro,

da reordenação

da Petrobrás,

bastante

como esta inserção

constituíram-se
urbano

que no curso

.

etc.,

de acarajé,

a atenção!
diversas

ligadas

além

constroem-se

aS várias

que· não se limita

segmentosd.a

com vinculos

de distinção.

às qualificações

dinâmicas","

mais

explícitos

avaliar

como

Supomos

estritamente

negra

- e entre

nas ;'indústrias

etc. - procurando

formas

população

"Jspecializaçõesp-rof'issiortais"
ao ~rabalho

de outras

capoeiristas,

àqueles

da
elas

como

com a "cultura
nas relações

que exatamente

profissionaid,

cotiaí seja

.podendo-~e

..
'

perfeitamente
sujeitos

pensar

do racismo

e sexismo

interferindo

nas trajetórias

possíveis

no mercado

desigualdades
percebidas

existam

dos

'~

·1

de trabalho

dentro

..

dos

trabalhadores.
Embora

como

na existência.

estudos

baiano

espaços

são repostas,
as várias formas

que apontem

(Bairros,

Barreto

de trabalho

que

as desigualdades

ocupacionais

e Castro,

são poucos

formam \ estas

e como ao nível das relações
de distinção.

op.cit.),

cotidianas

É o que pretendemos

e raciais presentes
aqueles

"especializações

:~:a:::ç:l: ::~áb:: ::~stit\iaatual

categoria

que mostrem

. profissionais"

. de trabalho

fazer através

.,.

tais

contróem-se

e são

do cstudo-rnonográfico

bmana.·

rnetalúrgica

o
.. ;'
;.

Apresentamos

a seguir uma breve

descrição

das posições

no trabalho

ocupadas

..

por homens

1

e mulheres,

negros

nas últimas

três décadas 1, uo Centro

de Salvador.

e brancos,

de Uma siderúrgica

Esta é uma das maiores

pode ser considerada

como

do trabalho

na Bahia.

ração

industrial

parte·de

em 1970, como produtora

Industrial

instalada
de Aratú

indústrias

de ferro-ligas

(CIA),

do "c6mplexo

um dos domínios

Foi fundada

na Região

negros

Simões

Metropolitana
Filho,

metal-mecânico"
informalmente

em 1965 com apoio da SUDENE,
de rnanganês

c silfcio,

insumos

a

do Salvador,

40

.1.

Km do Centro

(Dahab,1988),
constituídos
entrando

dentro
em ope-

de larga utilização

t

c

I
I

r

j

i

I

I

(.

-,i

4

na siderurgia

e nas fundições

de ferro e aço. Ergue-se

I

í

numa área onde, no passado, estavain as

(atual Simões Filho), restando ainda deste período as marcas na paisagem das velhas chaminés que

I

as máquinas não conseguiram

1

plantações

de Cana, os engenhos

e usinas de açúcar,

pertencentes

ao distrito

a Feira de Santana,

próximo a área urbana de Simões Filho, a fábrica tem uma visibilidade
atenção de todos que entram ou saem de Salvador por via terrestre,
antipoluentes

para o controle

tradicionais,

1

muito grande, chamando
o que implicou

em 1988,

com outras do Parque Siderúr/pco

que têm conseguido

tanto em termos ·tecnológicos

modernizar-se

!

em fortes -

e criação de um cinturão verde em volta de toda a área. Foi privatizada

. anos, permanecendo

hoje minorada

I

de filtros

assim como vem acontecendo

da poluição,

·iI

e bem

pela instalação

Esta fábrica,

I

derrubar.

Pela sua localização, . à beira da estrada que liga Salvador

pressões da comunidade

de Rio Comprido

!

, j

i

I

Nacional.

I

• ,I

e, ao mesmo tempo,. manter aspectos

quanto organizacionais,

foi privatizada

durante a maior parte do tempo em q~e está em operação sob

somente há 5
O

controle es-

tatal, e podendo ser considerada . em fase de transição par~ um outro modelo de gestão que ainda

,

está sendo pensado e implantado.
diferentes:

administrativo

Os trabalhadores

em dois horários de trabalho

r

(ADM) , das 7:15 às 17:00 horas, de segunda a sexta; turno, 5 turmas
.

revezando-se.

.

estão divididos
I

das 8:00 às 16:00 horas, das 16:00 à 0:00 hora e de 0:00 às 8:00 horas. No horário ad-

,
,

ministrativo

estão.as

. manutenção

pessoas que têm. funções

.- elétrica, mecânica'·

de empreiteiras.

No turno,

e utilidades

o trabalho

~ a "operaç:ão" - além de motoristas,

Em termos etários,' temos 'na' fábrica

a 35 anos

e de escritório,

~

.i

na fábrica através

braçal - a "produção" . ~ os'

seguranças

e enfermeiros.r

a maior parte dos trabalhadores ...concentrados

nos
. :...•....
'

uma faixa etária relativamente

'\

,

(24,6%), 36 'a4O: anos (20,4%) e 41 a 45 anos (18,1%). Ou seja; 45% das

pessoas têm entre 30 e 40 anos, o que, pode ser considerada

I

os três setores da

, e todos ~queles que trabalham

estão as pessoas que fazeJ

diversos tipos de operadores
grupos de 31

burocráticas

[:

baixa,

".
... ,

i

~

, I.
,"

':r

registrando-se'

apenas 13,7% de pessoas com idade superior

As informações
maior concentração

I

a 45 anos.

..! .

acerca do tempo de serviço nos trazem um dado interessante

que é a

de pessoas na faixa de 1 a 5 anos (39,5%), seguida pela próxima faixa de 6

a

10 anos (24,9%). É útil notar que, embora tenha sido privatizada

há 5 anos, uma das características

deste processo de privatização

do número de trabalhadores, ' pois

imediatamente

em particular

antes da privatização

foi a não rtdução

a fábrica tinha cerca de 1100 pessoas trabalhando

!'

. -,;-

e somente'

nos últimos anos este número cai para cerca de 900, por conta da crise que têm atingido duramente
,

"

este segmento da indústria,

bem como toda a economia. \Outro dado ainda é ,que a Administração, ,

comenta que há necessidade

de estabilização

da mão de obra, ou pelo menos de um segmento dela,

que precisa adquirir. ao' longo do tempo a experiência
específico

de produção

de ferroligas,

bstituição

para lidar' com este processo'

e que a taxa de rum over é baixíssima.

pequena redução do número total de trabalhadores,
apenas 1 a 5 anos de serviço,

becessária

isto pode indicar

e se temos um índice tão alto de pessoas com
que houve,

e talvez continue

das pessoas, ocupadas ,na fábrica, e que, se existe estabilização,

havendo,

a su-

ela não é tão abrangcnte

I

'quanto parece.
, Poderíamos

Ora, se houve uma

pensar que, a partir da 'privatização,

a maior concentração

entre 1 e 5 anos de serviço se desse entre as funções técnicas,
esforço no sentido de aumentar

a produtividade

de trabalhadores

tendo em vista a intensificação

da empresa e a qualidade dos seus produtos,

do
e que

. .~
..

5
isto implicaría
Entretanto,

também

no maior

não é exatamente

concentração

de pessoas

(42,3%),

seguidas

primeiro

grupo

na contratação

isto que acontece.

com

de longe

investimento

menor

pelas

tempo

funções

que tem ocorrido

De fato,

com maior

com formação

o que os dados

de serviço

técnicas

de pessoas

está

(24,9%),

intensidade

entre

mostram

as funções

podendo-se

é que a maior

não qualificadas

supor

a substituição

técnica.

que é dentro

das pessoas,

do

e onde a taxa

de tum over é mais elevada.
Apesar
que trabalham
tante

de estar localizada
nesta fábrica

têm residência:

Catú,

ete..

ordem

residem

de Salvador,

de importância:

Miolo

do município

em Salvador

fixa em outras

Dentro

Itapagipe,

dentro

cidades

com 18,2%; Subúrbio,

e apenas

onde

em Simões

como Santo Amaro,

encontramos

bairros

52,8% do total de pessoas

30,4% residem

do recôncavo,

as zonas
(os vários

de Simões Filho,

maior

em torno

número

do Cabula),

Filho.

Pojuca,

com 18,0%; Orla (Amaralina-Itapoã),

Candeias,

de pessoas

com 22,2%;

O res-

o

são, por

Liberdade-

com 16,8% e Brotas,

com

12,3%.
Ao interior
o

do espaço

dos quais 42,6% são pretos

a presença

de negros

(83%) e do mercado
período
o

entre

trabalho

apontada

..

.

tribuídos

o

o

para

00

o

menos

mar cante.
Apesar

habilidade

o

o

anterior,

conhecimento
engenharia,

formal

geralmente

o

e grande

o

em várias

do Parque
(Leite

de trabalho.

para realizar

técnico.

Lopes,

número

a presença

atividades

sob o rótulo
Depois

Aqui temos pessoas
técnicas,

e que requer

que as diversas

ou menor
baiano,
1976),

como

escala,

destas,

técnica

dis-

em sub espaços

dis-

é mais ou

de negros

assim

como

outras,

escolarização

pó e ruído.

e

É o trabalho

estão envolvidos

de "não especializadas"
um segundo

e estão envolvidos

ou "não

grande

grupo

com os diversos
e adquiriram

eletricidade,

instrumentação,

mecânica,

alguma

escolaridade

que envolvem

encontramos

braçais.

porém,

da fábrica

temos

a

acesso a escolas

segmentos

etc. - uma grande

de trabalhadores

o tipo de

do que aquela

que não exigem
calor,

para o

que tiveram

funções

e em outros

o

esta siderúrgica,

em meio a muito

de habilidade

administrativo

Industrial

e moderna,

ser colocadas

áreas

enquanto

onde

que

entender

Eles não estão,

que são encontrados

domínios

realizadas

para

esta ainda seja um pouco menor

que 43% do total de trabalhadores

que podem

etc .. O trabalho

de açucar

profissões

recente

de pessoas

16% do total. Em maior

e mecânico
usinas

indústria

e de manutenção.

do total de trabalhadores,
ocupam

de certos

(30%) que são dotados

tipos de operação

o

da existência

funções

de trabalhadores

o

embora

(1992),

da Bahia,

em consideração

nos micro

ocupa

diferenciação

apenas

13,7%

supervisão

ou comando

complexos

metalúrgico

do trabalho

~

da indústria

e Castro

dernográficas

negros

indicam

no conjunto

de Barreto

ser levado

o

é que não têm um conteúdo

qualificadas"

o

precisa

Estes números

encontrada

dados

da indústria
e do mercado
.
nos diversos grupos ocupacionais

pelo "peão". Nada menos

com as diversas

àquela

caso, além das peculiaridades

negros,

contingente

de 79,6% de trabalhadores

de brancos.

(84%), segundo

de trabalhadores

de ser uma

técnica

realizado

local

tambem

falar

um grande

- e 20,4%

é semelhante

à siderurgia

igualmente

podendo-se

requer

o

o conjunto

.

tintos,

o

indústria

de trabalho

característico

temos a participação

e 37% são mestiços

1987 e 1989. Neste

ampla participação

o

nesta

da fábrica

industrial

interna

- como

em termos

das

o

I

r
f
r

, .•

~
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TABELA

--------.-----------------------------_
Cor'

I

1: FunçãoxCor

r

.•. _---------------_..:_------

FUNÇÃO
N. Qual.
S. Qual.
Abs. % Abs. %

Qual.
Superv.
Total
Abs. % Abs. % Abs.

%

193 55,6 24, 23,1
Preto
Mestiço 124 35,7 39 37,5
Branco
30 8,6 41 39,4

81 40,1 27 25,0 325 42,7
79 39,1 39 36,1 281 36,9
42 20,8 42 38,9 ,155 20,4

Total

202 100,0

347 100,0

104 100,0

'Obs.: Casos Inválidos

761 100,0

= 113

É interessante
'desprovidas

108 100,0

notar, que do total de tnbalhadores

da fábrica concentrados

de conteúdo técnico e que são desvalorizadas

dentro da hierarquia

I

nas pOSlçoes

funcional,

55,6%

r

1

são pretos e apenas 8,6% são brancos. Estes números mostram que aumenta bastante a participação
de pretos neste estrato em relação à fábrica com" um todo, e que, num movimento
presença

dos trabalhadores

,participação

semelhante

brancos diminui

sensivelmente,

à obtida no cômputo

Entre as funções 'administrativas

alguma escolarização,

de

qualificadas),

destacando

a participação

de pretos e brancos

ocupações corresponde

que na fábrica

de

70% del-s estão concentradas

é invertido,

à saída dos segundos,

na composição deste estrato é a presença feminina

homens e 7% de mulheres;

(na fábrica

nas ocupações

como um todo apenas 2% das mulheres

semi-

são pretas,

enquanto que 51% são brancas. Isso nos faz pensar que se o espaço desta fábrica é um caminho de
, niobilidade

possível para relativamente

poucas mulheres,

mulheres pretas, dado que vai de encontro à composição
baiano, Seria necessário
especial,

.0

avaliar mais cuidadosamente

acesso' de mulheres

público - como secretárias

entre estas praticamente
da população

os mecanismos

negras às [unções administrativas,

- e que são responsáveis

que a empresa quer passar de

f

brancos alcançam 39,4%, e os mestiços

o movimento

sugerindo que o acesso dos primeiros a determinadas
.temos 93%

I

uma

I

e que requerem

a ter poucas alterações.' Novamente,

evice versa. Um ,dado importante

os mestiços mantém

a

geral.

pretos cai para apenas 23%, enquanto que os trabalhadores
.',' continuam

enquanto

contrário,

não existem

e do mercado de trabalho
que têm dificultado,

em

I
f

f
f

I
t
f

Il

que têm maior contato com o

por criar, de certa forma, -a imagem moderna

SÍ.

Tabela 2: Gêneroxf'unção
--------_..!_-_._---------.;.------_:.._------------------------------

G~NERb
Masculino
Abs.
%,

Função
_________________

J

I.

-:

.:.__ ~- __ ~ .•._o.

Feminino
Abs.
%

o.

_

N Qualificada
Semi Qualificada
Qualificada
Supervisão

360
77
223
126

45,8
9,8
28,4
16,0

40
7

Total

786

100,0

Obs.: NQ de casos inválidos

Total

9

1,7
70,2
12,3
15,8

361
117
230
135

57

100,0

843

1

= 31

I.
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Tabela 3: GêneroxCor
I-

GÊNERO
Masculino
Abs.
%'

COR

'.\

Feminino
%

Abs.

Total

Preto
Mestiço
Branco

311

45,1

1

2,0

312

254

36,9

21

41,1

275

124

18,0

29

56,9

153

Total

689

100,0

51

100,0

740

I

Obs.: NQ de casos inválidos

I

= 134

Entre as funções qualificadas
semelhante à média geral da fábrica,

!

encontramos
O

uma participação

de pretos, mestiços e brancos

que significa dizer que temos aí novamente uma importante
I

presença de pretos (40,1%) e tambem de mestiços (39,1%), em relação aos brancos (20,8%). Este
dado é muito ilustrativo
hierarquicamente

mais baixo, estes têm conseguido

a diversas

ter acesso

. .

profissional

de que, embora permaneça

profissões valorizadas

majoritária

,

.

obter as competências

e todos aqueles que desempenham

mediante a aquisição deconhe~imentci

~nções

formal (adquirido

dos). Sem dúvida que há. uma diversificação

visualizar melhor a participação

. pode ser considerado

como o mais importante
da indústria

que somente podem ser ~ealizadas

através' de escolas ou cursos especializa-

dos trabalhadores . negros' neste estrato, que

em termos da construção

(Guimarães

técnica, cai muito a presença de trabalhadores
de brancos (38,9%).

categoria "mestiços" mantém-se
uma espécie de contraponto

É notável

social dos

incluindo aquelas que não exigem

pretos (25,0%) e, ao mesmo tempo, au-

que, em todos os 4 grupos ocupacionais,

sem .grandes alteraçõr

à movimentação

da identidade

e Agier, 1990).

Entre as funções que envolvem 'supervisão e comando,
menta a participação

os técnicos de nível médio,

interna muito grande mas, em termos de análise, nos

. parece útil agrupare

novos segmentos assalariados

técnicas exigidas para

não s6 dentro'i da fábrica, 'o que garante um certo status

e social. Vale ressaltar que neste estrato estarnos incluindo

de nívels~perior

formação

a presença de pretos no estrato

a.

em relação à média total, servindo . como.

que ocorre nas categorias

"pretos" e "brancos". De.

\

maneira

nenhuma,

podemos afirmar. que trabalhadores

de cores' diferentes

ocupam os mesmos .

espaços e da mesma forma dentro da fábrica: os pretos são hegernõnicos .nas ocupações braçais,' que .
. ocupam. a maior parte das pessoas, e são realizadas no\ piores locais, sob. as piores condições e, por ,
decorrência,

recebendo

um predomínio

as piores. remunerações.

tão forte de qualquer

domínio dos pretos, o que não significa
Observando

não mais estratos

Em nenhum dos outros grupos de funções existe

uma das categorias

de cor, configurando-se

este. como. o

dizer que eles estão ausentes dos outros estratos.
mas setores

e funções

específicas,

•

0,,"

é' possível .levantar

algumas outras pistas sobre a relação entre as posições ocupadas no trabalho e a cor, Nos três setores ligados diretamente
concentrados

à produção

- setor de forn01 I e lI, c setor de matérias

46,3% do total de trabalhadores

primas' -'. estão'

da fábrica. Na seção de fornos I, onde temos 6 fornos
\-

abertos e dotados de tecnologia
brancos.

mais arcaica,

encontramos

Na seção de fornos Il, são 3 fornos maiores,

83,0% de negros e 17% de brancos. Na seção de matérias

93,8% de negros e apenas 6,2% de .:

fechados

e mais modernos,

encontramos

primas, onde o contato maior é com os

'1

8
minérios e carvão vegetal utilizados na fabricação

das ferroligas,

14,6% de brancos. Vale lembrar que ai estão incluídas
ligadas aos fornos e à condução

tambem as funções de operação e chefia,

as três funções mais importantes

de forno, ajudantes de forneiro e romeiros),

de negros sobe para 95,8% no caso de carregadores
neiro e atinge 100,0% no caso de forneiros.
reúne as ocupações desprovidas

I

85,4%' de negros e

das matérias primas através do sistema de correias.

Quando observamos isoladamente
nestes setores (carregadores

encontramos

em termos numéricos

de forno, 92,0% no caso de ajudantes

Isto significa

I

vemos que a participação

dizer que, ao interior

de for-

do estrato que

de conteúdo técnico, existem funções que são realmente

para negros, e este é o caso destas realizadas na "boca de forno", e que são específicas

exclusivas
à atividade

siderúrgica.
Nos setores de manutenção
de, respectivamente,

mais importantes,

elétrica e mecânica,

82,8% e 85,4% de negros, o que é relativamente

mos absolutos a presença da manutenção

significativo,

de manutenção

Em compensação,

elétrica· e instrumentista

temos dentro do trabalho administrativo

analistas de contratos,

funções que são exclusivas dos

quenos grupos' de pessoas por várias' ocupações
"

'

chefias de seção, além de fun-

e até mesmo assistentes de contabilidade

citadas como exemplos. Aqui' não temos a concentração
..

apenas negros, como é o caso

I, que somam no total apenas 5 e 6 pessoas.

· brancos, e onde nem mesmo os mestiços têm acesso. As gerências,
'ções como economistas,

.'das .ãreassujas

que reunidas

podem tambem

Co~ relação

limpos, frescos e afastados
:.

notar que a distribuição

dos trabalhadores

negros e brancos por cidades e

· zonas, dentro de Salvador, .tambem não ocorre de modo independente
:"

formardoínínios

e insalubres.

É interessante

..

podem ser'

de grandes números mas a dispersão de pe-

assegurados 'para os brancos, e que 'são realizadas dentro de ambientes

,',.

embora em ter-

seja bem menor na fábrica que a da produção e operação

juntas. Aqui tambem temos algumas funções onde estão presentes
de encarregado

temos a participação

das suas ocupações e cores.

às duas cidades onde reside' a maior parte das pessoas que trabalham

notamos que: Salvador tem relativamente

na fábrica

muito menos pretos (33,2%) que Simões Filho (55,1%),

e três vezes mais brancos (29,0%) que Simões Filho (9,3%). Quando observamos a distribuição

deles

entre

estão

os grupos

realizando

de função,

notamos

as funções não qualificadas,

que' 70,1% daqueles
enquanto

residentes

em Simões Filho

que apenas 23,4% dos residentes

em Salvador

. estão fazendo o mesmo. Temos ainda que 68% dos pretos de Simões Filho estão concentrados
. três principais
contram-se

setores ligados à produção,

enquanto

nos

que apenas 40% dos pretos de Salvador en-

nestes mesmos setores.
Dentro de Salvador,

.

observamos

que, entre as 5 zonas mais importantes,

aquelas onde

.

· encontramos

menor número de pretos e mestiços são Brotas (62,5%) e a Orla (55,5%), -e são tambern .

aquelas onde encontramos
(respectivamente
berdade-Itapagipe

menor

número

de pessoas realizando

as funções

não qualificadas

17,3% e 5,6%). Temos um maior múrnero de negros no Subúrbio

(86,0%), Li-

(83,0%) e no Miolo (75,3%), e nestas zonas tarnbern é onde encontramos

maior número de pessoas realizando

as funções não qualificadas

(respectivamente,

um

39,0%, 33,8% .

e 24,7%).
De fato, nos parece possível afirmar que à existência

de domínios ocupacionais

para pretos e brancos, sobrepõe-se

a existência de domínios residenciais

acompanham

e "raciais". A conjunção

as linhas ocupacionais

distintos

lambem distintos,

e que

destes fatores, de ordem ocupacional,

'

_

i

"
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"racial"

e residencial,

diferentes

dentro

por C ~mar grupos

pode ser responsável

da fábrica,

com possibilidades

limitadas

com estilos

de vida e sub culturas

de relacionamento

e convivência

entre

eles.

fi- AS RELAço-ES NO TRABALHO, AS REPRESENTAÇO"ES E AS CORES
O mapeamento
confirmar,
estudos'

para
sobre

existência

das posições

o caso de um espaço
o mercado

de domínios

brancos.

estão sendo

versos

É preciso

brancos,

percebidas,
conhecer

sobre a sua posição

cismo,

avaliando

"classe" formada

permanência

rente· daqueles
,pn)dnção
. grandes

"grupos':

"peão" -, e outro

construindo

de tensão

pagamento
fornos

existem

entre

trabalho

distintos

canismos
ocupação.

percebidos

útil apenas

e tambem

-

destes

com a

para

o acesso,

a

fornecida

!
[

I

!

que todo o pessoal
(como

importante
como

médicos

da manutenção

do trabalho)

avaliar

se, e porquê

discriminatórios,

são tacadas

dos "sopros"

à medida

recebem

esta separação

neste

(pequenas

explosões

elétrica

e até mesmo

pela
Outro

é o não

"discriminação",

que está em contato

direto
dentro

com os
dos for-

de setores

do

2

este adicional

a Administração

em que descrevemos

horário.

.

da fábrica

advém

apenas

a maneira

erra

tais me-

da natureza
como

I

i

,

f

!

i
I

de ser

é exemplificado

do refeitório

se tal discriminação

este

a ideia de que a empresa

e isto geralmente

da boca de forno,

a ponto

para consolidar

desta

muito

de manutenção

por aprofundá-Ias

como exemplo

do

desde que, dentro

e informais,

I

um

do "técnico".

que complicam

I'

e a

da figura

da figura

i

dOIS

distintas:

de sí - em torno

dissemin,ada

e dos serviços

decorrentes

e trajetórias

entre

,

·1

I

dife-

de forno"

assim uma divisão

formais

estando

de turno,

apontado

(a "boca

para fins de analise,

importante

No caso

tem um status

de sí - em torno

e que acabam

que trabalham

de trabalho,

Temos

mecanismos,

na construção

que reconhecidamente

conteúdo

e contradições

(ADM e Turno),

às queimaduras

Estas questões

como
de dí-

urbano-industriais.

com competências

Um ponto

para o pessoal

enquanto

Parece-nos

I
I
I
I

de cor e o ra-

central

e a operação)

deste

mais valorizada

são criados

da alimentação

administrativo

é importante

ou não tão valorizada

de "discriminação".

da periculosidade

nos) constantes,

da fábrica,

estes "grupos",

aqueles

elétrica

heterogeneidades

da fábrica

nas relações

e mais exposto

negros,

com as funções

por empreiteiras),

uma imagem

grupos,

de trabalho

ponto

e

relações

a auto identificação

técnica

envolvidos

feita uma generalização

existentes

de qualidade.

negros

baianas.

: desprovido

desvalorizada,

trata de modódiferenciado

i

o trabalho

uma imagem

perda

a

avaliar

as classificações

de trabalhadores

(a manutenção

dentro

a existência

são os horários

que aqueles

técnico

com

Na vida cotidiana

comentada

construídas

e que é um elemento

.ou uma categoria

além· dos contratados

de cada um destes

das diferenças

das novas indústrias,

observamos

conteúdo

Claro que aí está sendo

ou seja,

para

é preciso

trabalhadores

ou inibindo

e da formacão

de trabalhadores

..deles construíndo

quadro.

dentro

envolvidos

em geral,

e brancos,

j

por outros

1992),

preferenciais,

com os Outros,

das indústrias

do diploma

com uma profissão

de maior

pelo menos

·1

nos permite

I

desta fábrica,

são dotadas

promovendo'

e Castro,

daí, estão sendo

. as relações

assalariados

que a posse

a ascenção

e

da identificação
específico.

estão

Barreto

de negros

~ partir

e brancos

o que já foi' apontado

de vista dos próprios

no trabalho,

pelos novos

.Sabemos

posiçoes

e como,

o ponto

que aspectos

(Bairros,

se não exclusivos,

as diferentes

por negros

específico,

da RMS

de trabalho,

tais posições

no trabalho

de trabalho

de trabalho

Mas além de localizar

tipos.

ocupadas

da

são teci das

·10
as relações dentro de dois espaços representativos

dos dois "grupos" de trabalhadores ' da fábrica,

e onde temos a maior presença de negros: a "boca de forno" e a "oficina elétrica".
OS HOMENS DA BOCA DE FORNO
1- O TRABALHO
Entre as atividades

realizadas

na "área de corrida,,3, algumas delas requerem

direto com os fornos, onde ocorre a fusão das matérias primas e a preparação
área é conhecida como "boca de forno" e pode ser considerada,
O

do "metal". Esta sub

com a "operação", como

núcleo da fábrica, o local onde acontece realmente a produção das ferro ligas: todo o trabalho das

outras áreas converge para este ponto. O trabalho
dução, carregadores

de forno, ajudantes

"bicas'", a fura e o tamponamento
destes é bem diferente
maioria,

feito na boca de forno, por serventes

de forneiro

e forneiros,

na prática e com a expenencia

anteriores

de trabalho

fora da indústria

. trabalho urbano, como construção civil, empresas de transporte,
. no entanto,
primeira

saíram do meio rural, onde trabalhavam

vez a estrutura

conhecido

e/ou

de uma grande

trabalhado

RELATO ·1: Forneiro,

indústria,

em outra siderúrgica

das

técnica

do dia a dia (a situação

dos operadores de sala de controle). Aqui encontramos

têm experiências

de pro-

ocupados com a preparação

dos fornos elétricos (alto fornos), não requer formação

e escolar alguma, tendo sido aprendido

".

juntamente

o contato

pessoas que, em sua

e em diversos segmentos

empreiteiras,

do

etc.. Algumas delas,

com a terra e o gado, para "enfrentar"

pela.

sendo muito poucos. aqueles que já tinham

antes.

"moreno", 59 anos de idade ei4 anos de serviço.

o'·

:.'

. "...Entãoeu trabalhava, meu trabalho era lutando com gado. Eu sempre lutava
com gado desde pequeno, desde a idade de 12 anos mais ou menos a minha vida .
era trabalhando com gado, mas foi assim que existiu um tempo em que eu fiquei
desempregado, arrumei logo familia e fiquei desempregado... Hoje tava numa
fazenda, amanhã tava em outra, porque a senhora sabe que' patrão:' hoje em dia
s6 quer saber daquele funcionário quando ele tá empregado, desemprega já era .
.Então eu fiquei nessa, vou num canto, vou pra outro, naquele lugar que eu
achava um dia melhor pra eu dar, vender meu dia, eu ía-, Então tinha uns cara
na fazenda mesmo que eu trabalhava que eles pagava micharia, ·ninguem recebia
dinheiro, recebia pra supermercado, agente só recebia aquele vale. Trabalhava
a semana e recebia aquele vale, comprava o que eles queria vender. Mas eu toda
vida .munca fui porco somente pra trabalhar só pra comer, eu precisava dar
dinheiro pra meus filhos, pra manter minha esposa, remédio, isso e aquilo outro,
.então eu achava outro serviço fora da fazenda e eu recebia o dinheiro, eu ía
trabalhar. 'Eles achava ruim porque eu saía da fazenda e ía trabalhar fora,
. porque na fazenda que eu trabalhava eu só achava somente alí, aquela ordem
que eu comprava a comida, somente a comida. Remédio já era, sapato já era
·...vestindo roupa toda remendada que nós fraco deve é, nós veste né. Mas tinha
vez que eu era obrigado, com licença da palavra, quando era na hora de lavar
a roupa eu ficava de "pelo" dentro do quarto e a mulher ía lavar, quando chegava me dava a roupa e eu saía pra trabalhar. Como eles acharam ruim, não
queriam que eu saísse e eu sai, andei, ía prum canto, ía pra outro, fui até
Brumado, remexí por lá.
Aí eu voltei, quando eu tô em casa aí chegou um colega meu e disse: "...aí chegou um
homem que tem uma fazenda em Salvador e lá caçando uma pessoa pra tomar conta. Cê
vai?" eu digo "vô"."Mas é lá em Salvador ..", eu digo "vÔ"...mas foi assim que eu cheguei
aqui ele me prometeu uma coisa e foi outra, queria que eu fazisse umas coisas que a gente
não deve, que a gente não deve atender patrão, Muitas coisas a gente deve ir por a cabeça
de patrão mas tem muitas coisa que vê que a gente dá o jeitinho da gente, a gente não

11
pode, tá certo ou não?
Aí tudo bem, eu, vai, vai, eu fiquei trabalhando
na fazenda. Quando eu trabalhei
1 ano
e 3 mêses aí elechegou
e disse: "...de hoje em diante não serve mais pra voce ficar mais
eu ", "tudo bem", mas eu já tinha um cunhado que eu fui buscar tambem, trouxe ele pra
aqui, veio pronde tá eu mas chegou aí a patroa dele s6 deixou ele trabalhar
1 mês. Daí
tirou ele, ele veio pra aqui [para a fábrica],
por aqui ele começou trabalhar
nas ernpreiteiras e das empreiteiras
passou pra [nome da empresa]. Aí o "horne" me botou pra fora,
me pagou meus tempos, nós teve aí na justiça, pagou meus tempos, aí me botou pra [ora.
Aí ele [o cunhado] disse: "vamos embora lá pra casa". Eu vim, eu vim assim pra casa dele,
aí eu começei trabalhar
pelas empreiteiras,
aí eu fiz uma ficha".

o

desemprego

referências

importantes

passo preliminar
ele já havia
zenda

e as piores
na valorização

a contratação

trazido

ficha

em uma

adaptação

pessoas

e foi uma destas

à vida

de um dos depoentes:

trabalho

na área e na boca de forno

. Isto é considerado
.perspectivas

de modo

de estabilidade

quem

geral

conseguido

pessoas

vai sendo
como

maior,

pelas

de

para

utilizar

as

e "enfrentar"

o

a ter contrato

ao contrato

na fa-

um período

"resistir"

muito

como

para preencher

significa

coisa

são

forneiro,

de trabalhar

de resistência",

uma

tendo

No caso deste

- que o trouxe

e passando

em relação

"lá fora")

geralmente

"aguentar",

como

(ou

deixou

empreiteiras

que pode

uma vitória,

pelo menos

quando

um "teste

chamado

rural

que aí estão.

- um cunhado

e tambem

demonstra

meio

na fábrica,

para a cidade

A passagem

na fábrica,

palavras

no

das empreiteiras

da família

das empreiteiras.

e iniciação

enfrentadas

do emprego

por alguma

algumas

(perto de Salvador),

uma

condições

"pela empresa" .

positiva,

temporário

que abre

(3 meses)

das,

I

empreiteiras,
" , Mesmo
'.

. ,urbano,{muito'

em outros
grande

casos,

quando

a importância

já havia

da~ redes

expenencia

de relações

anterior

de amizade

de trabalho

e parentesco

no meio

no acesso

ao

'

enip~e~o

É um contato

na fábricas.

'alguem

que ocupa

uma posição

inicial,

que na maioria,

hierárquica

superior,

das vezes não é feito diretamente

mas que é útil no sentido

afamiliarização
.

'poder
setor

escolarização,

necessários

uma vaga por outras

as redes

informais

nem formação

2: Forneiro,

mente era montador
químico

com os procedimentos

para pleitear

de recrutamento),

RELATO

e

para ser' admitido.

Diante

da falta de

.

,

de barganha

possuem

de intermediar

.

.'

facilitar

com

de estruturas

são especialmente

técnica

12 grau

"preto",

vias (p.ex.,

do envio

eficazes

para

de currículo
aqueles

que

ao
não

alguma.

incompleto,

industriais

através'

39 anos' de idade

'em empreiteiras

e 13 de fábrica.

que prestavam

serviço

Anterior-

no Pólo Petro-

de Camaçari.
"Eu tava parado e tenJ;o um irmão que trabglha, aí ta~nbem, ele é forneiro ...na
época ele trabalhava
ai na quebra de procJuto . AI surgiu uma vaga, ele me falou
,pra eu vir fazer uma ficha, com 8 dias mandaram
me chamar, fazer o exame,
aí mandaram
me chamar. E aí eu trabalhei
2 anos na quebra de produto
[pela
empresa], me apareçeu uma hérnia, eu fui operar. ..quando
eu retomei me botaram para o turno".
Este forneiro

estava acostumado
teve dificuldades
do ingresso
garantiu.

de adaptação.

na fábrica

Até então,

,há cerca

que quando

com a quentura

porque
A grande

é a estabilidade

ele nunca

fato de que o trabalho
fábrica

afirma

nos fornos

já tinha

todos

na "quebração

de produto"

tambem

é quente,

diferença

industrial

os maçetes,
enfim,

que ele sente na sua vida "profissional"

que o novo

havia ultrapassado

de montagem

de 13 anos.

foi trabalhar

estatuto

o período.

de contratado

"pela

de 1 ano em uma mesma

em empreiteiras

é muito

rotativo,

não

depois

empresa"
empresa,

já

lhe
pelo

e já está nesta

I

"

<

•
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Aqueles
vlúva,,7,

mais antigos

têm urna trajetória

vencidas,

na "boca de forno",

repleta

os acidentes

ocorridos,

3: Forneiro,

mestiço,

de histórias

enfim,

e que ingressaram
sobre

no tempo

os obstáculos

uma verdadeira

da "fábrica

ultrapassados,

de fazer

as dificuldades

"luta" para permanecer

(e sobreviver)

no

trabalho.
RELATO
Freitas

e conseguiu

22 anos de fábrica,

o emprego

através

antes

trabalhava

numa

fazenda

em Lauro

de

de um cunhado.

"Eu era servente ...quando
tava com três meses empurrando
carga o forno me deu
logo uma pegada, me queimou todo. Queimou orelha, o lado do rosto todo, meu
braço ainda é todo manchado.
Já fui acidentado
aqui uma cinco vezes, e teve
uma vez mesmo que eu tive um acidente
aqui que eu levei 90 dias todo
amarrado ...minha
mulher é quem me dava comida, tudo era minha esposa que
fazia, tudo enfim ...depois
quando eu retomei
a trabalhar
no forno tive um
problema
no forno III. ..a argola da ponte escapuliu,
eu fui passando,
bateu na
canela, torei as pernas. Tava com 2 meses que eu tinha retomado
e aí foi que
demorou mais um pouco, levei 13 dias internado.
Depois teve outro acidente de
novo, o forno IV me pegou, me desgastou
todo. Eu tenho meu braço todo
pintado,
não posso tomar muita quentura,
minhas
mãos eu não pego nada
quente ...é tudo dilurido na minha mão". "Meu primeiro
acidente minha esposa
tava com 8 meses de gravidez.
Morreu dessa vez 6 pessoas ...aquele
forno VI
. matou 6 de uma vez e se acidentou
21. Tem 15 anos, minha menina já fêz 15
anos".
.
.
A falta de outras
12 filhos

para educar

estes .contratempos:
. des~gregação.
o presente,

são motivos

familiar,

Há uma

principalmente,
principais
do sindicato

ainda

de acidentes.

um quadro

·IÚfgicàs

baianas,

"fábrica

de fazer viúva"

pode explicar

existindo,

como muito

salubridade

pela ação do sindicato

demarcação

de ruptura

as referências
melhor

do que o passado:
através

com a

"sopros"

e,

são as

no sentido

como a pior das indústrias
e de intransigência

apesar

de

meta-

A

patronal.

intensificada

a par-

que respeitasse

min-

As mudanças
da criação

no horário

desativada),

a reivindicação

da CIPA

de turno,
da in-

e salários,

do pagamento
conquistas

dentro

que continuam

o pagamento

de cargos

são algumas

políticas

de trabalho

das 5 turrnas'',

de um plano

pelo voto direto

das relações

de todas as dificuldades

a implantação

(atualmente

e a eleição

desta diferença

em sí e as condições

I
.i
I

cuidado

ocupacionais

ou de transformação

ao presente,

de folgas

de fábrica

O ponto

!

dos projetos

da ação sistemática

diferente,

a criação
de pericu-

importantes

da

com o passado.

de vista daqueles

que estão ou já passaram

em que ele é realizado

atualmente,

pela boca de forno,

tem que ser entendido,

I

I

para valorizar

cujos

principalmente,

fábrica

de

de segurança

e dos trabalhadores,

numa

todos

um passado

mais

dos fornos,

grupos

de

bom.

há muito

de trabalho

de 1985, a transformar-se

do número

para todos

frutos,

os diversos

de condições

para todos os trabalhadores,"

de uma comissão
. losidade

salariais,

deste momento

da fabrica

o aumento

foram

mobilizar

disso,

ao uso dos equipamentos
da tecnologia

i

de seus empregados.

A existência

com

mas hoje

i

com coragem

a realização

relativamente

I

e uma família

como referência

que permitiram

que fazia esta ser considerada

foi forçada

Salarial

os direitos

e modernização

visando

em termos

é tomado

na fábrica
quanto

enfrentando

de nada não!". Além

de VIda considerado

Estas mudanças

tão dramático

continuar

na fábrica,·

atenção

precisão

pela falta de "leitura",

de acesso à escola,

CIPA· atuante,

reverter

imamente

medo

são frequentes

dos metalúrgicos,

tir da Campanha

eu não tenho

de um padrão

há maior

fontes

para

os 22 anos de trabalho

. Os acidentes

acentuada

apresentados

sem condições

e a aquisição

. segurança:

de trabalho,

"Não senhora,

ou seja,

familiares

opções

I

I·
I

sobre

o trabalho

portanto,

dentro

r
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de um percurso,
lhadas

de uma trajetória

e às representações

RELATO

4:

familiar

e ocupacional,

que dá sentido

às experiências

comparti-

construídas.

Torneira

mecânico,

mestiço,

anteriormente

foi forneiro

e líder de carga na boca de

forno.
"De 5 anos pra cá melhorou
demais, porque antes a gente comia o pão que o
diabo amassou ...antes quando tinha que entrar no forno a gente não podia esperar o forno esfriar, entrava assim mesmo, as botas derretiam ...".
Opiniões
vivida

atualmente

relacionamento
torneiro

manda

que

com as chefias

o peão fazer

na mecânica

uma coisa,

administrativo,

que sejam
forno,

de tratamento,

De fato,

da "chefia"

desrespeito

por

prescnçoes

parte

médicas,

que

pessoas

dos ajudantes,

que

existe

entre

recebem,

e ajudante

de forneiro,

afirmando

recompensada,

que

e do maior

que geralmente
demonstram

principalmente

além de desrespeito,

ofensa

da maneira

e sozinho",

I
I

de forno

enquanto

no turno

fazem

físico

referência

t

!

que

!

e no horário
e psicológico.

na relação

entre

pelas funções

que

de
de

na área e sobrecarga

chefes

de servente,
quanto

repreendidos

I

e subordinados

I

I

carregador

ao tratamento

têrn : não é de modo

eles

de serem

às atitudes

descumprimento

de homens

descontentamento

do fato

é diferente

de desemprego,

já passaram

maior

Este mesmo

desgaste

do número

grande

maior

no forno.

é o turno, o turno é que segura
parece que é discriminado
por

ameaças

muito

ao

11 de fábrica.

e ajudantes

diminuição

a "responsabilidade"

e queixando-se

pois isto significa,

de almoço,

gritos,

que há uma tensão

na boca de forno .. Os forneiros,
de forno

como

se refere

e que "se um chefe

o trabalho

39 anos de idade,

de forneiros

que

à situação

e ver com calma o que tem que ser feito.

da alimentação

"moreno",

da "chefia",

indicam

no turno

mais nervoso

para ajudar

ele acha

depoimentos

do horário

tratar

críticas

no

ele quer que o cara faça imediatamente

de forneiro,

vários

muitas

principalmente

"E agente tá sabendo que quem segura a fábrica
. a produção.
A gente que trabalha na produção
parte deles, eu acho."
•...

feitas

ou a "mentalidade"

que é todo mundo

além da pior qualidade

5: Ajudante

de

que a maneira

de procurar

das diferenças

todavia,

na boca

e o modo

e na elétrica,

tería tempo

é uma

estão

isso dizendo

na mecânica

RELATO

esta não impedem,

pelos

exemplifica

utilizada

Esta

como

através

I
I

que

nenhum
de gritos,

e humilhação/.

"E aí foi indo ...aí eu começei
a ficar trabalhando
e hoje tõ trabalhando
aqui.Ouer dizer que pertubação
sim, acha muito, encontra muito mas a gente vai
deixando
passar porque precisa do trocadinho.
Então um grita, um diz uma
coisa, outro diz outra, se a gente for aborrecer
quem perde é a gente porque nós
somo peão, quem vai perder é a gente, eles, os patrões, ficam na boa. Então a
gente vai guentando,
vai deixando
passar. Um diz uma coisa a gente tem que
baixar a cabeça. Quando ta com o sangue frio, porque quando tá com o sangue
quente... eu mesmo respondo,
eu tando com o sangue quente, eu tando errado
.eu baixo mas se eu tando certo, falo qualquer coisa. Eles não gosta, acha que eu
sou errado, não tô nem aí". (relato 1)

RELATO

6: Forneiro,
mestiço, 38 anos de idade e 12 de fábrica
"Parece que a gente lá preso. Tiraram
nossos ajudantes
que a gente tinha,
trabalhava
2 homens em cada forno, agora tem que ser 3 homens pra todos os·
fornos ...a gente volta pra casa e dinheiro
nada, continua
nessa daí",
Esta situação

de inferioridade

boca de fomo,

o "fornciro"

neiro"

a rejeitar

chegam

nas relações

não se considera
a promoção,

de trabalho

corno tendo

preferindo

é interiorizada

uma profissão,

aguardar

qualquer

a tal ponto

que, na

"ajudante

de ror-

para mudar

de área.

e alguns
chance

I

I
I

I

I
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Entre

os 13 forneiros

que foram

profissão,

enquanto

"servente",

um "peão", principalmente

em muito

poucos),

Apesar

de haver

"servente"

todos

entrevistados,

os outros

uma

diferença

reira mas de uma progressão
esta diferença

de um modelo
realizado

que exige

podem

utilizar

a inexistência

menos

o mesmo

prisionamento

tempo,

salário

a condição

(e não "casamento

sem formação

escoiar

ein termos

atingido

de trabalho,

e negros

com muita

força

o. Parque'

Para os forneiros,
transferência

. de área,

estas funções

aquelas

demissão

ou aposentadoria

dinheiro

do FGTS

de alguns.

Muito

fora

outra

montar

na LOTO

poucos

trajetória

na educação

na fábrica,
através

I

irônica"

o trabalho do servente,

como

ponto

O

cna

uma

situação

da fábrica,
pelo

de "a-

de que estes operários

pequeno

- em

de possibilidades
.

a conjuntura

quando

quase

recessiva,

próprio",

horário

administrativo

se aposenta.

para quando

livrando-se

A expectativa

de poder

assim
citados

assegurar

ou

não fossem

sair da fábrica

da figura

dando

ou
- por

utilizar

seja muito

forte

desvalorizado

esta intenção,

um futuro

diferente,

a solidariedade

ironicamente

interna

em relação

de "me~digOS

O·

ou desejos

e preferem

de preferência

na boca de forno

e no turno.

. e a união são ressaltadas

tro da fábrica.

As possibilidades,

f:

muito

remotas:

por outras
horários

de trabalho

são diferentes;

áreas a não ser para ir ao banco,

de alimentação

de residência,
. dificultam

os horários

como

a existência

no refeitório,
observamos
de situações

de ter relações

inicialmente,
onde

sejam

melhor

com pessoas

a vida dendo ADM

são

os que estão na boca de forno. não circulam

refeitório

o transporte

que

.'

e que tornam

de amizade

para

no

de amizade,

.

como coisas importantes

no entanto,

- contribui

As boas relações

"

as brincadeiras

aos que trabalham

de gravata"

e Itara fazer

utilizado
são
criadas

o exame

médico

periódico;

para sair e cheg~.r à fábrica

diferentes.
formas

Enfim,

uma

de sociabilidade

'"

continuidade

manifestem

e ilegãimo,

I'

do "patrão".

como sonhos

de ver um dos seus filhos

I

- chamados

I

que tem

de promoção

de carga,

com a possibilidade

a não ser que eles mesmos
tentando

nenhuma

ou líderes

alguém

eles contam

que gostaríam

inferiorizado,

I
!

alter-

do meio industrial.
O sentir-se

I

de

decisivo

que pague

no sentido

• I

PEÃO.

dela,

Isto

I

não é valorizado

fora

para a "roça" são tambem

das escolas

é

técnica

emprego

principalrente

apenas

um "negócio

são aqueles

quem

funcional

coisa acaba sendo transferido

e voltar

entre

na hieraquia

não há perspectiva

-, e geralmente'

para

ganhar

à sua própria
.
. investir

alguma

o forno,

é apontada

vir a ser encarregados

i vaga

grupo

a sí mesmos:

adicionais).

j

internamente.

Nacional.

da fábrica

em que surge

de realizar

disso,

em vista

Siderúrgico

dentro

sobre

- têm um leque I muito

pois eles poderiam

o projeto

Além

. tendo

mais

outro

com a planta"),

o.

nativas

de ascençto

mínimos

(ou existe.

ou de "aceitação

socialmente

"nível")

de "batalhar"

lugares

um

,É uma forma de dizer que o trab~lho

para definir

"grau", "cultura",

com

que não tem qualificação

e domínio

termo

uma

e o fim não de uma car-

de protesto

desigual.

possibilidades

(4 salários

à planta"

sua maioria

("estudo",

de quaisquer

ao mesmo

o mesmo

deste

o início

como uma forma

"responsabilidade"

.como

se consideram

em outros

interna

para as pessoas

extremamente

trabalho

de não ser valorizada

e nem fora dela, assim como não é valorizado

que ambos

retirando,

- além

respectivamente

possível

que

não' existe

da estratificação

- que significam

A falta de formação
para

social

o próprio

em afirmar

tal profissão

real dentro

de trabalho

pelo forneiro,

tal forma'

porque

funcional

4 definem

unânimes

pode ser considerada

de relação

pela empresa

foram

não tem reconhecimento

e quem é "forneiro"

ignorar

apenas

série

os

e os locais
de

comuns.

fatores

J
I

,

I'
i

I
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1: Descrição

do Trábalho

na Boca de Forno

o trabalho diretamente ligado à produção das ferroligas, na área de corrida ou
"boca de forno", é realizado junto aos fornos que são verdadeiras panelas de pressão gigantes cheias de ferro e escória fundidos. A "fura" 'desses fornos é
feita manualmente pelo forneiro, que usa para isso uma espécie de vara de ferro
de 3 metros de comprimento e que manda oxigênio para dentro dele, a fim de
conseguir perfurar o local de tamponamento. O "banho" sai de lá de dentro às
vezes com muita força, e às vezes espalhando "estrelinhas" (fagulhas) em toda
a área, especialmente se a liga for de ferro-manganês.
Outras vezes uma pedra
pode impedir a saída do "banho" e o forneiro tem que dar um jeito de tirá-Ia
daí, usando o vergalhão comum, introduzindo com a mão um pedaço de carvão
110 local da "fura" ou, na pior das hipóteses,
utilizando um grande e pesado vergalhão carregado por 4 ou 5 homens que é conhecido como "pai-de-santo";
aquele que resolve todos os problemas. Ninguém sabe ao certo como ou de onde
surgiu a expressão "passar o pai-de-santo" mas todos conhecem a ferramenta e
a situação em que esta deve ser usada: no caso de uma "corrida" muito difícil, quando todos os expedientes já foram usados e mesmo assim o fluxo continua
saindo com dificuldade de dentro do forno 10. Do lado de fora do forno já ficam
preparadas as "bicas", espécies de canais para condução do fluxo, forradas por
uma pasta de revestimento misturada com argila. A princípio o fluxo sai por
uma única bica até chegar no skimmer onde são separadas a liga da escória,
seguindo cada uma por uma "bica" diferente, por simples diferença de peso
específico entre uma e outra. Como a escória é muito mais leve, ela vem por
cima e a liga, mais pesada, vem por baixo. Esse trabalho de separação é muito
importante, pois incide diretamente na pureza e na quantidade do produto final,
e é conduzido de perto pelo ajudante e pelo forneiro. Eles distinguem também
pela cor, pela viscosidade e pela intensidade do fluxo quando está correndo a
liga ou a escória, e sabem exatamente quando devem mudar o curso do fluxo
para a bica de escória ou não. A cor da escória é de um brilho mais claro, que
às vezes parece branco, enquanto que a liga éde uma cor mais forte, mais rosabrasa mesmo. Eles evitam olhar diretamente para o "banho" a olho nú porque ele
, libera' um tipo de raio que paraliza o nervo óptico, podendo provocar a cegueira.
O protetor facial de metal usado pelos forneiros e ajudantes tem uma chapa de
'acrílico azul na frente dos olhos justamente para protegê-Ias contra esses raios. ,
Além disso, eles usam botas, perneiras, calça comprida, camisa, avental de
manga comprida de amianto, luvas, capacete e capuz. É possível imaginar o
incômodo que é trabalhar a uma temperatura
altíssima usando todos esses
equipamentos. Eles ficam completamente molhados de suor ao final de uma
corrida e inclusive tomam comprimidos para repor o sal perdido com o suor"
"excessivo. Mesmo com esses EPIs, os casos de queimaduras são muito freqüentes, porque em caso de contato direto com o "banho", por exemplo, o material
de proteção não resiste e no caso de "sopros" muito fortes - principalmente nos
fornos abertos -é inevitável . que os corpos sejam atingidos.
O trabalho exige cooperação e normalmente são feitos "mutirões" para fazer a fura de um
forno que está com uma corrida difícil, ignorando às vezes até mesmo as diferenças hierárquicas ,internas - entre forneiro e ajudantes, p.ex.. O conhecimento demonstrado sobre
o, processo· ou o produto é muito pequeno, e restrito àquela parte específica que' diz
'respeito a cada um.
2- O UNIVERSO

RESIDENCIAL,

RACISMO E COR

Todo o quadro descrito até então para a realidade interna da fábrica pode ser relativizado
se focalizamos o universo familiar, residencial e étnico no qual estão envolvidos os sujeitos. Dentro
, do percurso social das famílias pobres destes trabalhadores,
porte - mesmo sendo uma siderúrgica
. posição secundária

que, se comparada

em termos de garantir

econômica e possibilidade

status social -

o emprego em uma indústria de grande
com uma indústria

petroquímica,

ocupa

é visto como símbolo de estabilidade

de realização dos projetos familiares: a aquisição da casa própria mesmo

!

.t

16
em bairros

provenientes

numerosos

filhos na escola,

do que o conteúdo
No bairro
Filho

- trabalhar

que é realizado.

e na cidade

onde moram

médica,

etc., ter um sindicato

forte

enquanto

ou no bairro,

sendo

frequentes,

etc.. Desta

fábrica

a posição

. dificulta

fato

ou então

turma,

vezes

ocupada

ascenção

com farmácias,

da fábrica

livrarias,

e sua família,

muito

de

grande

no espaço

não é visível

na cidade

social. Talvez

de mudança

sede do time

permite

no caso deles,

a família
visada

outros

negros

assalariados

bairros

e pobres,

a realização

dos projetos

e de muitos

outros,

da

dentro

da indústria,

do
para

ou de dominó

. que prolonga

trabalhadores

segmentos

para

de futebol

de continuidade

: oor estes

com os novos

a distinguir

que é a sua casa aquela

o desejo

que a linha

na fábrica

etc., tendem

de tal modo

como

na sociedade

.destes

horários,

est.mula

percebemos

em que o emprego·

e relativa

. na fábrica.

do bairro,

é a sua casa que funciona

inferior

mais

ter acesso a benefícios

o trabalhador

dentro

muito

com os "companheiros".

dos hábitos,

que. muitas

perspectiva,

na medida

mobilidade

apenas

famílias

a auto identificação

rompida

difícil. de trabalho

do estilo de vida,

das outras

maior,

convênios

distinguindo

dos

válido para o caso de Simões

aquisitivo

que "pega na porta",

a manutenção

no emprego,

Estas coisas têm uma visibilidade

que a situação

compartilhada

A mudança
"peão de fábrica"

da maioria.

se casam,

à permanência

além de ter poder

transporte

que

- e isto é especialmente

que "luta pela categoria",

da situação

de residência,

"melhores",

significa,

aos filhos

dãc 'sentido

etc .. Estes projetos

em fábrica

modo. positivo,

o apoio

do trabalho

sociais como assistência

assaltos

de "invasões",

da

pode

familiares

seja preciso

I

de

I

para demarcar

assaltos,

uso de maconha,

importante

da construção

de "pobres"

e "marginais",

estigmatizante

uma diferença

etc. - que caracteriza
identitária
A outra

é o silenciar

De fato,

entre

utilizada

procura

que

são termos

como

evitar

"escuro",

"morena",

ter que emitir
muito

I

I

sofrer

com a situação

os bairros

destes trabalhadores,
face desta

ou negar

mesma

de pobreza

populares

onde

que tentam

retirar

estratégia

a cor e, por decorrência,

de negação

e marginalidade

moram,

-

é um aspecto

de sí mesmos

I

social

i

de uma origem

todos os estereótipos

incômodo,

os trabalhadores
através

:utilizados.

do gradiente
Muitos

"cor de formiga",

"mais clara",
uma opinião

a ser dada.

RELATO

7: Carregador

ou verbalizar
casos,

virado

negativos

na zorra",

é completa

classificação

entre

"preto",

de modo

38 anos de idade

a auto

de oposição

"roxa" e "amarelinha".

e, em alguns

preto,

de forno

classificados

"nego vermelho

sobre o assunto

de Forno,

da boca

de cor a ideia

daqueles

"mais escura",

constrangimento

adequada

negros

que

de cor

"negro"

e "branco",

intitularam-se

"pardo",

referindo-se

às esposas

Além

disso,

direto

a sua cor parece

a dúvida

o próprio

sobre

a resposta

e 9 de fábrica.

"Eu não sei separar não ...eu não sei distinguir
cor ...não sei separar ...porque
eu
tenho essa cor, a senhora tem essa cor, tem outro mais claro que a senhora, tem
outro que é mais preto do que eu e aí fica ...não sei se é pardo ou escuro, se é
moreno, não sei bem assim ...termino
não sabendo,
mistura tudo e eu fico sem
saber". Acha que no mundo existe racismo e da parte dele não. Pode ser que
neste caso específico
a negação da existência
de cor esteja relacionada
tarnbem
com o fato dele ser crente, e estar orientando
suas escolhas em função dos
preceitos
dos crentes. Tanto que ele diz que passeava muito mas que hoje não
vai a passeios porque "mudei de lado aí eu dcsisü". Ser crente para ele significa
"desistir" de muitas coisas da vida.

I

o rótulo

a ela estão' relacionados.

"moreno","

I

para ser feliz fora dela!
Esta tendência

não

I

ser

e que

fato de
causar
mais

I

I

I
I.
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Em muitos
entrevista,

casos

aparecendo

a resposta

no discurso

ao racismo,

apesar

das opiniões

e inclusive

acontecem

que inicialmente

é dada

de modo implícito

serem

referências

divergentes,

diretas

a

para

o que foi evitado
há menos

a estratégias

cor muda
diretamente.

incômodo

utilizadas

no decorrer

Com relação

em falar

fora' e dentro'

da

sobre

o assunto

do ambiente

de

trabalho.
RELATO

8: Forneiro,

12 anos de fábrica,

preto.

[Acha que uns tem preconceito
outros não, no trabalho acha que não tem mas
justifica
dizendo:]"Tambem
quase todos os meus colegas são quase tudo da
minha cor. Uns mais claro um pouco mas tudo negro, tudo negão". Quanto ao
racismo ele tem certeza que existe: "Agente sente quando a pessoa sei lá ...(tem)
preconceito.
Só no olhar agente conhece, o jeito assim da pessoa ...dá pra sentir".
[É interessante
que ele antes se auto classifica
como "moreno" e depois quando
vamos falar sobre racismo ele se inclui na classificação
de "negro". Além disso,
ele coloca claramente
o fato de que, como são todos negros:' não tem como
existir racismo, ou em outras palavras, não existe o confronto
que facilitaría
a
explicitação
de relações raciais].
Em outro depoimento,
cor, diz que negócio
Acha

existe

sido discriminado

que se classifica

"é besteira,
racismo

alguma

bobagem,

"preto" e diz que a esposa é da mesma

todos nós somos humanos,

e que tem' lugares

onde não existe.

de carne

Quando

e osso".

perguntado

se

vez ele coloca:

"Não, não, que nada moça. Sabe porque não acontece comigo? porque eu sou
muito em: ..se eu vê que não dá pra mim eu não vou lá, vou' não, de jeito
'nenhum.
A coisa mais difícil que tem é eu ser chamado
atenção".
[Diz que
dentro da fábrica
ele age assim tambem,
da mesma maneira:]
"Ninguém
me
reclama, eu tenho esse defeito. São duas coisas, me reclamar eme enfrentar,
que
eu detesto. E pra que não aconteça isso eu não vou dar direito, não dou direito".
[Ou seja, não faz nada além do que é sua obrigação
pra que não seja chamado
atenção:]
"se não faz parte da minha rotina de serviço,
então eu deixo lá".
[Novamente
esta rejeição a "ser chamado atenção" e, mais do que isso, a relação
direta entre o âmbito das relações raciais é de trabalho]
(relato 2).

II'

',

I

de racismo

que em Salvador

já tinha

um forneiro

"

", 'Neste
interligados
'onde

depoimento

.tambem

se supõe

a procurar

em outros

que haja

manter-se

comportamento

como resultado

comportamento

no "seu lugar"

dentro

eu sei o meu lugar",

ouvidas'

em diversas
Em termos

envolvendo

' e pode

podendo-se

acrescentar

classificação

de cor e a opinião

"pelo menos
que é contra,

ainda

que

pessoas

negras

de cor utilizada,

ser manipulada

íado,

advertência",

negros

pelos
tal

e de origem

manipulação

às vezes

cria

é o que' está no documento".

em que ele se auto classifica
Mas quando

que acha que ela existe dentro

e ainda

falamos

sobre

na sociedade

e sei sair" podem

um

dos seus

interesses,
entre

de forno,

e insiste

a discriminação

mais fora da fábrica,

ser

de muita

descompasso

carregador
"pardo"

no

não s6 na RMS.

que esta é cercada
a serviço

tem

fui discriminado

social pobre,

fica evidente
e colocada

conjunção

e que prolonga-se

"eu, nunca

"eu sei entrar

do

e humilhante

em prática

e brancos,

do tipo:

sujeitos

na correção

etc .. Esta

sobre o racismo 11. O caso de um jovem

na medida

a ênfase

constrangedora

que é colocada

Afirmações

aparecem

os negros

"tomar

entre

i

e que tem condicionado

pagação",

cordiais"

I

de espaços

'e, por outro

de auto controle,

e que

I

I

a auto exclusão

situação

de trabalho.

da classificação

disto,

racial,

"eu só vou onde eu sou chamado",

ambiguidade

ilustrativo

por um lado,

qualquer

"as relações

situações

importantes

para evitar

"ouvir

do espaço

aspectos

que associam,
discriminação

defensiva,

de manter

de dois

na sociedade

as normas"

uma postura

porque

é bastante

discursos,

na regulagem",

em nome

a conjunção

ou que vá, haver

e no "seguir

de "ser chamado

brasileira

temos

f

completando:

negro,

dizendo
racial

a

que

ele diz

"Eu mesmo
,
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I

sou uma pessoa que gosto de me colocar no meu lugar". Ora, neste momento ele deixa implícito
que se inclui no grupo que é alvo da discriminação
diante dela. Seu discurso

sobre o trabalho enfatiza muito o "seguir as normas" e "aproveitar

segundo" como o melhor caminho para ascender socialmente
estudar,

aprender

i

cada

I

e obter tudo o que sonha, ou seja,

I

a falar três idiomas, ter "casa, carro na garagem e boa família".

Silenciar sobre a cor, dizer-se "pardo", assumindo a classificação
documento

I

<lcial e ainda coloca qual é a sua forma de agir

de identidade;

oficial que consta no seu

I

faz parte de uma mesma estratégia de luta pelo status social assim como

"seguir, as normas" dentro da fábrica. Outro dado ainda é que ele chama a atenção para a existência
do preconceito

quanto a estatura - "quem é pequeno sofre!" - porque ele, além de negro, é baixo

e tem os' apelidos de "Buiú" e "Trombadinha
tantes os símbolos de masculinidade,

da FEBEM,,12 na fábrica, um espaço onde são impor-

como a força, a coragem, e, por que, não, o tamanho dos ho-

mens. Nestes apelidos fica evidente que qualquer outra característica
quando associada à cor reforça ainda mais a dev.nição
Encontramos

"urubú

utilizados entre os próprios trabalhadores
há conteúdo

discriminatório

9: Forneiro,

da boca

(.';!

o nome

física ou não,

do sujeito.

de modo direto e indireto à cor,

com sono", "pelé", etc.. No entanto,

estes apelidos são

forno, que fazem questão de ressaltar que não

e que são apenas "brincadeiras"

pelas chefias que utilizam geralmente
"RELATO

negativa ou pejorativa

outros exemplos de apelidos que referem-se

como "neguinho", "negão", "urubú",

desvalorizante,

I,

feitas entre iguais, sendo evitados

próprio.

mestiço, 9 anos de serviço, 51 anos de idade.

"".Eu vejo a cor escura mesmo, tenho visto muita gente falar mas eu nunca tive
, , esse negócio, esse preconceito comigo. Meu genro mesmo, ele é bem escuro e
, minha menina é bem clarinha, bem clara mesmo [ele diz que não sabe a sua cor
, e que a esposa é mais clara do que ele]. Aí muita gente, umas quatro pessoas'
mesmo (disseram) ..."mas voce vai deixar sua menina ...namorar
com um negro
daquele?". Eu disse: "comigo não tem esse negócio, todo mundo é branco, todo
mundo é preto". O que eu acho que vale é O' coração ser bom, o mesmo coração
',do preto é a mesma coisa do branco. Aí, graças a Deus minha menina casou com
ele e foi justamente como eu pensava, porque a coisa que eu mais imaginava no
mundo,só
tenho uma filha só, era ver o que está acontecendo no mundo
acontecendo com minha filha. Mas, graças ao Senhor do Bonfun, foi justamente
como eu pensava em minha vida: deu tudo certinho e eu tenho o maior prazer
em minha vida sobre isso. [Mais adiante, comentando sobre as relações no trabalho e o uso de apelidos, ele coloca] Tambem, às vezes a gente pilhereia assim
mas não, interferindo
nada. Brinca assim sem maldade, sem nada ...aquele
Neguinho mesmo, quantas vezes eu já chamei ele de' "urubú", canso de chamar
ele de "urubú" ...mas sem maldade nenhuma por causa de negócio de cor. De
jeito nenhum., É s6 porque a gente brinca muito."
Através das "brincadeiras" . as coisas que não podem ser tacadas seriamente
teinas que causam desconforto

e aborrecimento

são abordados,

e do

I,

I
I

II

são ditas, os

sem qu.e isto provoque desentendi-

mento entre as partes envolvic'as. É assim que fala-se da cor e, principalmente,
brincadeiras

f

j

"pesadas" do pessoal da boca de forno, que são característas

do adultério

do ambiente

nas

de fábrica

trabalho, de turno, que obriga o homem a estar fora de casa, e da cidade, nos horários mais

variados e, ao mesmo tempo, previsíveis.

\,
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os PROFISSIONAIS

DA ELÉTRICA

1- O TRABALHO
Encontramos
descrita

nos setores

para a boca. de forno,

sentações

elaboradas

o trabalho

de manutenção

elétrica

pessoas

com formação

pessoas

o acesso

consigo

competências

Relato

técnica

tecidas
direta

essenciais

mais

entre

níveis

hierárquicos
à eletricidade,
,

dos fornos,

é muito

bem diferente

legítimas,

ou seja,

quanto

das repre-

distintos,

Dentro

da fábrica,

realizado

valorizado,

não signifique

e isto garante

que as relações

de amizade

i
mestre

eletricista),

dentro

sendo

elas
são requisitadas
I

da fábrica,'

daquela

realizado,

nesta área. A posse de tais conhecimentos

ao funcionamento

embora

uma situação

do tipo de trabalho

e indiretamente

específica

por vias muito

e operação

em termos

e na área de operação

do setor

realizado
garante

porque

um poder

por

a estas

já trazem
.
muito

e parentesco

maior
percam

a sua importância.

10: Encarregado

fábrica,

ligado

com a empresa,

totalmente

tanto

e das relações

principalniente

na relação

de manutenção

de Manutenção

Elétrica

(antigo

"negro",

22 anos de

f

44 anos de idade.

J

"Minha chegada na [nome da empresa] foi mais alssim por convite de um irmão.
Nessa época eu tinha um irmão que era supervisar
de elétrica ...era funcionário
da Petrobrás
mas que por um motivo qualquer de trabalho estava em questão na
Petrobrás
e aquilo permitia
que ele não ficasse de braços cruzados
até que
aquela questão. fosse resolvida.
Eu trabalhava
rcom eletricidade
mas não empregado
pra ninguem,
assim. mais por conta própria ... então
não tinha muita
experiência
em indústria ...então
eu cheguei e entrei como ajudante depois de ter
conversado
com o engenheiro
geral...eu
naquela época não tinha concluído. O
ginásio, assimilava
bem as coisas e ele gostou assim ...levei muito tempo pra ser
promovido,
alguns cursos eu fui fazendo, SESr, SENAI, e fui fazendo os cursos.
Depois de ajudante
de eletricista
eu cheguei
a ficar como eletricista
mas
interina,
aí fiquei uma porção de tempo corno eletricista
mas sem ser' na
realidade
na carteira.
Passei a eletricista
de turno - a sala de controle quando
começou a [nome da empresa] era de setor ligado a elétrica -e tambem operei
essa sala de controle por um ano, até que ela se desligou para a operação.
Nesta
época teve aquela pergunta:
"quem quer continuar?".
Eu fazia os dois papeis
muito bem, de elétrica e de operação,
de operador
de fornos, mas eu ví que o
caminho da elétrica era melhor, na época pelo menos era melhor que o caminho
da operação.
Aí eu digo "não, eu fico com a elétrica mesmo", então separou,
dividiu, ai a sala de controle passou a ser da área de produção ...E eu continuei
na minha elétrica e tô aí, daí eu fui subindo devagarzinho."
.
.
A opção pela elétrica
implicar

sempre

em alguma

e, portanto,

os acidentes

tão profundamente
de. um "caminho

diferença

principalmente

intranquilidade,

diante

É certo que o trabalho·

. previsíveis.

valorizada

é justificada

tambem

podem

a ponto
melhor",
fora

principalmente

da fábrica

\

é muito

perto
de fazer

importante

feito

constante

na boca

do forno"

clele. Além disto,

aos fornos

dos "sopros"

ninguem

conhece

que é feita,

de uma profissão
demarcando

forno.

"Todo eletricista
sabe fazer tudo ...ele é eletricista
em qualquer
lugar, onde ele
chegar dentro de Salvador ..
uma profissão,
ele é profissional...é
por isso que
somos profissionais.
Já o homem do forno, um rechegador
de forno [carregador]
realmente
ele fica bitolado,
só é fazer aquilo, s6 é fazer aquilo ...ele tem razão
de sair daqui ele só vai achar emprego
daquela
natureza
na [nome clc outra
.é

irn-

a ideia da existência

carreira 13 dentro

na escolha

de

junto

alto risco mas é um risco. previsível

que "as manhas

seguro

a possibilidade

com o trabalho

envolve

enquanto

de estar totalmente
ou seja,

da possibilidade

com eletricidade

ser evitados,

pelo fato de o trabalho

uma
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empresa], eu não conheço
gica." (relato 10)
Provável mente,
técnica

era menor

- visando

Como

eletricidade,

decorrência

ou seja, o

tendo

tornou-se

grau completo

que acontece

em menor

escala

função

da fábrica

há exigência

dentro

mecânico

- autônomo

de painel.

do produto
técnica

para

para que qualquer

Nos últimos

dos

no setor

o curso

fosse admitida

técnico

no setor,

ser admitido

o 1º grau completo,

anos,

da tecnologia

e organizacional

para

ou

e a diminuição

a empresa

pessoa

Atualmente,

de pelo menos

de qualificação

em vista que a modernização

de ordem

setores.

a exigência

ou operador

imprescindível

em outros

por ser siderúr-

ser um "profissional"

da qualidade

de transformações

disto,

22

da fábrica

assim era preciso

da produtividade,

diretamente

estou falando

de partida

têm aumentado,

o aumento

- depende

elétrico.

inicial

uma vaga como eletricista,

deste sub espaço

dos fornos
acidentes

no período

do que hoje mas ainda

não - para conseguir
a importância

bem a [outra empresa],

em
coisa

em qualquer

mesmo

o

para

trabalho

na boca de forno.
Um dado interessante
em regime
balham

administrativo,

de turno

· salário,

. completo),
recessiva.

Citamos

tomeiro

numa

desta passagem

fábrica

o ADM,
Diante

ocorrer

seda

mesmo

das mudanças
muito,

o 22 grau incompleto,

difícil

experiência

ingressar.

agravada

que trado

de 2º grau

pela conjuntura

que conseguiu

de trabalho

passar

a ser

como ajudante

por causa do frio) e entrou
na mecânica

ser

de diminuição

(a exigência

situação

de carga

(veio embora

ele conseguir

recentes

de trabalho

daqueles

com a perspectiva

de um ex-Iíder

de luvas em São Paulo

·em 1974. Atualmente,

a noite e por isso muitos

diminuíram

o exemplo

mas ele tinha

é que, pelo fato do horário

de estudar

para

noturno.

anteriormente

mecânico

'operador

de passar

do adicional

as chances

da manutenção

há possibilidade

gostaríam

pela perda

dentro

de

na fábrica

e praticamente

impossível

na elétrica.
Para os que já estão na manutenção,
mais antigos

- que ainda

vestibular

pensando

constante

obrigatoriedade

. descontentamento,
.do trabalho
·semana
·ficar

·"prisão",

da manhã,

qualquer'

espaço

de turno

porque

somente

ou trabalhar

especificamente

que acontece

que ainda

a falta

é limitada,

retomando

agradável

para permanecer

muito

mais

problemas

é de Salvador).

folgas,

Esta

no horário
embora

no modelo

tendo

refira-se
pessoais

situação

do almoço

não permita

pela
muito

de gestão
os dias da

frequentemente

que

que trabalha

à fábrica

é agravada

pela

e leva à valorização
dada

no

como

e a desinformação

que seja

pré-

no entanto,

faz com que o pessoal

frequentemente

para resolver

(a maioria

às 6 da noite,

para os

curso

O fato de sair de casa todos

e domingo,

na manutenção,
de tempo

é válida

coisa que suscita

as' transformações

em prática.

sábado

na cidade

tem

Esta possibilidade

são parciais

começa a ser colocado

6 e 7 horas

reclamando

a noite

- e para os mais novos - que fazem

para a Universidade.

demonstrando

e,' mais

técnico

de estudar

de fazer hora extra a noite e em fins de semana,

até às 10 da noite

ADM

O

em entrar

que apenas

entre

não têm o curso

a possibilidade

uma
sobre

ausência

de

do trabalho

continuidade

aos

estudos.
Do ponto

de vista de quem

de que, pelo fato de no turno
suja

e usam farda,

da mesma
Grêmio
embora

forma,
da fábrica,

hajam

muitas
nem

estarem

as pessoas

olhadas

e posições

como
que

para relevar

profissionais.
existem

intermediárias,

elétrica

e no ADM

que não têm "cultura",

não têm "jogo de cintura"

percebe-se

exceções

está na manutenção

certas

Seja no refeitório,

modos

diferentes

como o pessoal

há o reconhecimento

que trabalham
coisas,

não sendo

no Serviço

de ocupar

numa

de empreiteira

tratadas

Social

os mesmos

área

ou no

espaços,

e de manutenção

21
mecânica

- que está no ADM -, e os encarregados,

supervisores

e operadores

- que estão no turno.

"É, mas infelizmente
tem esse lance {h não servir bem o turno,
na minha
maneira de ver, porque eu acho que eles vêem o turno não com muito peso, não
digo de conhecimento
mas de influência.
A nível de chefia, de diretoria,
porque
no turno s6 tem um chefe de turno, depois vem um supervisor
de uma área, de
outra área, o resto é encarregado
e pronto ...um é operador,
que é quase o mesmo
que encarregado
quase, e o resto é servente.
Chega suado, chega sujo, chega
fedendo,
então tudo isso o ser humano ainda não acostumou
que ser humano é
ser humano,
independente
de função, de cor e de instrução".
(relato 10)
De forma

semelhante,

fornos

e da relação

todos

que

não

ADMxTurno

são

operadores

completamente

a existência

"discriminação"

entre

• de forno,

com

representação
Relato
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de

sala

destes.

colabora

pelos próprios
em Manutenção

em outro

que ignora
de

controle

cria-se

tanto

depoimento

a existência

Independente

os dois grupos,

a qual
feita

encontramos

de uma operação
a "servente",

de estar

uma situação

a def~;ção

uma descrição

ou

a favor

de campo,
até

funções

feita

ignorando

à existência

do trabalho

pela

nos

reduzindo

mesmo

ou contra

de invisibilização

das

do trabalho

empresa,

de

na boca
quanto

a

trabalhadores.
Elétrica

Pl., branco,

34 anos de idade

e 2 anos de serviço.

[Sobre a relação ADMxTurnoJ"Não
tem nenhum problema.
A pessoa deve ter
aquela consciência
de que é se unindo q e a gente resolve mais fácil...o pessoal
dos fornos lá, que a gente sempre chega lá, bate papo, conversa, pergunta se está
tudo bem, se está produzindo,
troca ideia pra saber da dificuldade
deles.[-Fala
.de operador ou de forneiro?]
Não, é o pessoal que é operador mesmo em sí. Na
área de fornos mesmo a gente fica o menos possível, só quando tem problemas
mesmo. A gente procura ficar o menos possível perto do perigo. Lá a gente tem
que ir mesmo,
vai, resolve o que tem que resolver
e sai ...Não é medo, é
respeito ...o forno é teimoso,
não é muito perigoso,
é teimoso. Existe perigo,
claro que existe perigo, mas é teimoso ...Não é que tenha diferença
assim ...se tem
diferença,
é necessária. Não que seja discriminação
mas uma· diferença
necessária. Veja bem, o cara tá lá na boca de forno, todo sujo, vem almoçar, eie não
'teve tempo de tomar banho, se ele tivesse tempo tomava banho, trocava de
roupa e entrava no refeitório.
Sería bom pra todos nós. Só que não tem tempo
pra ele, ele sobe todo sujo, muito mal lava as mãos, e isso no meio do pessoal
doescritório ...O . pessoal de serviço médico, p.ex., se bate com um cara destes no
refeitório,
ele já vai ter uma depressão
assim, o cara nem vai se sentir bem em
comer e nem ele vai se sentir bem: "eu todo sujo no meio do pessoal todo limpo
aqui, eu estou uma peça estranha nesse tabuleiro
de xadrez aqui". Ele por sí já
procura a ala do pessoal assim que não tem tempo de fazer a higiene mínima
para estar no lugar adequado.
Essas pequenas
coisas, e pelo próprio dia a dia
dele ali, ·ele vai convivendo
com isso, convivendo
com aquilo, com aquele tipo
de formação
que ele tem ele já não vai valorizar
tanto o lado da higiene: "tô a
fim é de encher a barriga mesmo, botar a farinha pra dentro e voltar pro meu
setor": Ele já. visa mais esse lado assim, aí é de onde vem, involuntariamentc,
no
meu modo de pensar, uma discriminação,
certo ...É aquele tipo de cultura que
nós temos aqui dentro do nosso Brasil, não é s6 na [nome da empresa] não, falta
de educação doméstica ...ele mistura sobremesa
com farinha;
pimenta,
jo~a no
feijão, mistura tudo e toca pra dentro. Aí eu digo: "Pelo amor de Deus!"
A afirmação
na manutenção

em geral

da boca de forno,
turais.

de uma identidade
e, especificamente,

não s6 em termos

A percepção

ignorar

a existência

fábrica,

ao mesmo

da existência
"deles",
tempo

diferente

do conteúdo

negando-lhes

dentro

da equipe

entre

qualquer

a "nossa" própria

de trabalho,

o caráter

mas tambem

dentro

(

I

I·

I

I·

I

do trabalho

com o pessoal

em termos

sociais

ao ponto

da hierarquia

e cul-

máximo
funcional

de
da

centralidade.

que têm ocorrido

estimular

técnico

por contraste

"nós" e "eles" chega

"lugar"

das inovações

sobre

constrói-se

do trabalho

de uma distância

está na ponta

apoiada

na elétrica,

em que assegura

De fato, a elétrica
uma relação

profissional

!.

em termos

a participação,

de estabelecer

o diálogo, .a negocia-
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ção da escolha
enfim,

de quem vai fazer

respeitar

mudanças

o direito

para a empresa,
A partir

disso,

entre chefes
ambiente

ocupando

cargos

e subordinados,

nas relações

e da posição

valorizada

ção é bastante
refere-se

o setor.

De fato,

supervisor
gcrencial

impacto

aqueles

de trabalhadores
de negros.

na faixa

de formação

de trabalho

ao setor elétrico.

de ausência

da formação

Estas

na modernização

restrito

mais prático

de comunicação
técnica,

sujeira

de "elétrica

e da posição
. técnica,

que

no

velha"

e

desvaloriza-

da modernidade

de "paquitos

da elétrica,,15,

dos cabelos,

para

termo

dos olhos,

os cargos

como um todo.

que faz referência

e "nova"

na cor das

crioulo",

e isto é

que chegam
de chefe

inclusive,

de setor,

e isto causou

Estas pessoas

diretamente

para

ao novo estilo

adequada

de fora da Bahia

mas na fábrica

"velha"

os brancos

ocupar

e da opera-

mas tambem

uma nova equipe,

legítimas",

entre

"só tinha

para denominar

compondo

são pessoas "brancas

técnica

anteriormente

aos poucos

e foram

da elétrica

onde

da manutenção

esta divisão

e na formação

específico

chegaram

qualificados

Na elétrica,

etária

de um termo

na elétrica,

- cor da pele,

é aquela

este sub espaço,

não só dentro

ser chamadas
físicas

através

participativo,

ainda

com a denominação

muito

normal.

com uma nova filosofia

ausência

grupo

seus cursos,

de trabalho.

a presença.

a compor

e técnicos

interna,

de trabalho

de investimento

de intolerância,

a segunda,

deste grupo

significativa

e expresso

maior

concluir

x "MENUDOS"

que dentro

que passam

o horário

mas que têm um poder

do conhecimento

nas relações

não só a uma mudança

. percebido

muito

é aquela

que desejam

apenas

que chegou

pelo próprio

de trabalho;

2- "PAQUITOS"

Sabemos

de pessoas

de desorganização

nova". A primeira

da e inferior

cumprir

com o passado

etc., expressa

aqueles

do contexto

de chefia,

uma ruptura

de trabalho,

"elétrica

dentro

por um grupo

cria-se

estimular

de cada um de poder

devem. ser compreendidas

e têm sido foiaentadas

pessoas

hora extra,

passaram

a

às características

etc ..

"Tudo quanto
é empresa,
empresa
grande
principalmente,
que passa por
transformações,
aí sempre tem aquela fofoca natural de trabalhador.
Então o
pessoal quando chegou essa turma nova ...por coincidência
essa turma é uma
turma assim naturalmente
com essa cor, de barba avermelhada,
então o pessoal
fêz uma ligação,
turma loura que chegou aí e taI...começaram
a dizer "os
paquitos da elétrica" ...Teve
um jogo que eu organizei
na chácara,
no grêmio,
chamei assim "elétrica velha"x"elétrica
nova", porque se contarmos
os velhos tem
assim uma boa quantidade,
e dos novos tambem já tem uma boa quantidade,
tanto sim que deu pra fazer um time, com 8 e mais 2 na reserva ...então
quando
chegou lá, aí a turma: "eu quero ver, os paquitos
não podem ganhar!". Então
.
d·isseram que os paquitos
nao po diIam gan h ar pra os menu d os 16, quer diizer que
a, gente é menu do, é crioulo mas é menudo".
(relato 10)
N

É interessante
tenta

retirar

qualquer

"coincidência"
elétrica

as coisas foram

contribui
Em outras

para

ocupar

ressaltando

de trabalho
a tensão

era muito

embora

da diferença

da boca de forno,

mais evidente

antes a elétrica

é feita,

para falar

um sub espaço

para que torne-se
palavras,

distinta

do fato,

que classifica-se

a associação

estes termos

direta

não sejam

e por
entre

utilizados,

de cor: "paquitos"x"menudos".

Temos

desde

quando

negros

super

valorizado

entre

parecida

"negro",

que "naturalmente"

Vemos aí que, informalmente,

nova/brancos

simbólica

bastante

este encarregado,

de intencionalidade
acontecendo.

e elétrica

uma forma

aqui uma situação
e brancos

que no seu depoimento

suspeita

velha/negros

buscando-se

notar

há concorrência
dentro

estes na disputa
com os outros

entre

da fábrica,

o que

pelos postos de trabalho.

sub espaços

da fábrica,

onde
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encontravam-se
eram

nem

trabalhadores

pretendidas

a elétrica

lidade

do seu produto
é inevitável

nicos foram
tempo

está na ponta

ocupados

de serviço

final

e para

por brancos

- "estrangeiros"

que ainda

internas

e subalternas,

acontece

da fábrica,

de trabalhadores

de caráter

racial,

- e novos,

que não

na boca

de forno.

li qua-

que visa aumentar
qualificados,

e, nesse

pois os postos de comando

tanto

em termos

de idade

novo
e téc-

quanto

de

na fábrica.

instância,

"naturalmente"

desvalorizadas

coisa

precisa

de relações

é que o número

foi havendo

aos novos propósitos,

em última

isso

a explicitação

que neste processo

adequada

brancos,

das transformações

Um dado a acrescentar
indica

posiçoes

ocupando

por trabalhadores

Agora,

contexto,

negros,

portadores

gradativamente

colocando

trabalhadores'

total de pessoas

na elétrica

a substituição,

ou seja, a equipe

"a pessoa certa no lugar certo",

negros

foram

das competências

sendo

técnicas

substituídos

e culturais

não aumentou,

o que

foi sendo

o que. significa

dizer' que,

por trabalhadores

brancos,

exigidas.

"...Com a equipe nova' vieram mudanças na fábrica, veio mudança. de mentalidade ...porque aqui é só peão, peão, peão brabo mesmo, que até hoje ainda é, então
veio mudando a mentalidade
do pessoal, veio educando ...educando
no bom sentido, boas formas de se trabalhar,
enxergar a coisa mais tecnicamente,
mostrar
que não está aqui pra se matar de trabalhar ...trabalhar
com
cabeça e não com
as mãos. E assim foi melhorando,
graças a Deus já melhorou
100% desde quando
eu cheguei". (relato 11)

a

í

Este técnico
Eletric

em vários

trabalho
dentro

do Erasil,

a compor

da estratificação

os eletricistas
supor

Estados

na G.E.,

interna

vezes tenha

tendo

a equipe

e do encarregado,

que muitas

é um dos "paquitos",

em eletricidade

sido convidado}

que estava

sendo

havido

abaixo

conflitos

apenas

entre

trabalhou

pelo novo supervisar,

I formada

de "técnico

do setor a função
estando

anteriormente

Vale

em eletricista"

eletricistas

antigo

na fábrica.

do supervisor

pela General
colega

destacar

está acima

e chefe

e encarregados

de
que

de todos

de seção.

Pode-se

(negros),

com mais
.t

de 15 ou 20 anos de fábrica,
implantação

Federal

perfeitamente

é o de um
'. chegaram
negro".

como
fábrica,

principalmente

com as competências

no novo esquema,
"Técnico

Este

para todos os casos, havendo

da Bahia e Escola de Engenharia
embora

em Planejamento",
semelhante

é o seu primeiro

esse contribui

para alterar

complicando.

o panorama

exigidas,

não ocupando

no começo

depois

a associação
das relações

que está ocupando

clrssifica
e por

I
!

da

tendo

o apóio

\

imediata
raciais

uma posição

entre
'.

trabalhadores

formados

Um exemplo

ficou

técnico

sendo

se inserir

do supervisar

tações do trabalho

forma,

encontramos

e da cor que são feitas

na elétrica

I

I

!

que

pretende

r.

~

I

fazer

Um caso

.f

I

.

que é feita

dentro

da

.

embora

ou que tem um status

pelos trabalhadores

i

de "paquito

nesse sentido.

peão e negro

e de trabalho,

novos

I

I

o apelido

indique· que

que é característico

do

dos paquitos.
De qualquer

,

.: !

interessante

chamado

de 2º grau,

. I

pela Escola

e que é dos novos

"negro",

ISSO

do curso

jovens

e que tem conseguido

Ctrgos de chefia.

ao dos paquitos

a noite,

geralmente

Eletro-Mecânica,

que se auto

emprego

e faz curso pré-vestibular

ele ainda é um negro
branco,

esta não é uma regra válida

com um perfil

odontologia

(brancos),

f

que têm se apresentado

Técnica

técnicos

. da "nova elétrica".

No entanto,
negros

com os novos

elementos
negros,

em 'termos
que remetem

das represenà uma origem

;

r
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e·a uma identidade

que se diz "negra".

Salvador

mais

e sofrem

tempo,

têm uma inserção

trabalho

e na sociedade.

menor,

embora

possam

influência

Conforme

do discurso

mais legítima
O incômodo

local

e ocupam

de valorização

posições

e a dificuldade

ser encontradas

posturas

estes em sua maiorra residem

já colocamos,

da negritude

mais valorizadas

para

falar

tão defensivas

sobre

quanto

dentro

e, ao mesmo
do espaço

a cor e o racismo
aquelas

em

de

é muito

encontradas

na boca

de forno.

.:

"Eu sou negro, negro na gma é crioulo ...Eiu termos de cor teve época, não a
nível de diretoria, . nem a nível de 'chefia assim:"Ah! não vou admitir porque é
preto", não, não é isso não. Mas individualmente,
teve indivíduos
de épocas que
já
passaram aqui, não vale nem a pena citar nomes, que
a gente sentia que [deixa implícito
mas não verbaliza] ...não
é.i.mas hoje quase
nem, não sei. Hoje em dia, no meu setor é onde tem assim gente mais, mais louro ..."os paquitos da elétrica" ...então
eu sempre não vejo nessas pessoas, são bem
mais c1aras ...coração . de gente é terra' que ninguem
passeia mas não é possível
que uma pessoa que não queira, não sente nem bem, mas se quiser mal a uma
outra pessoa, fique a vida toda sem que a gente não pegar um ...Agora que existe
é natural na Bahia o racismo, de vez em quando estoura aí no jornaI...a gente
não vai dizer "não tem". Não tem a olho aberto, a olho nú ninguem vê isso mas
na realidade
eu acho que se procurar,
existe tanta coisa ..."
"Aqui dentro eu sou operário
da [nome da empresa],
não quero saber que o
diretor é branco, que é crioulo, que é amarelo, 'que é sarará ...Lá fora ele pode
ser louro, sarará, amarelo, branco, mas aqui dentro ele é [nome da empresa]. Ele
é dono ou ele é operário ...então
a partir dai é que eu coloco essa coisa que qualquer
setor que depender
do meu serviço
eu estou lá pra atender
com
riaturalidade.
Ele pode ser 'preto, ser branco, quem está lá dentro eu vou servir
à [nome da empresa]. Agora lá fora ...eu vou ver onde é que eu sou bem querido
pra ir, que eu jamais eu posso ir se eu sentir que eu não fui bem aceito no local,'
eu só vou aquela vez ...Isso é a maneira que eu ajo mas eu não acho que sería a
.maneira mais correta de combater
[o racismo]. A maneira certa de combater
é
por outro caminho. Agora, como eu não pó.so combater
no todo e ...não quero
fazer confronto
com a coisa nem nada, eu ajo assim, entendeu?
Agora. não sendo
. na [nome da empresa), sendo lá fora, eu faço ver a capacidade
que eu tenho com
aquela pessoa, independente
da minha cor. Eu só faço ver que eu sou capaz
tanto quanto ele, eu já fiz no trânsito com policial".(relato
10)

..

I

I

I

I
I

.[

. I

IV- CONCLUSCJES
A combinação
espaços

dos vários

representativos.

em termos

daqueles

das relações

a nova "classe" formada
de cor corno

aspectos

que caracterizam

encontrados

na fábrica

de trabalho;

importantes

no espaço

Na boca de forno,
da inserção

poderíam

o senso de pertencimento

postura

conciliatória

e do seu discurso
afirmam

existir,

reconhecimento

e submissa
"classista",

um todo - cria situações

tambem

da indústria,

das condições

na fábrica

perante

aliado

e a "elétrica"

distintas

- sub

distintas

de identificação

e de percepção

com

das diferenças

de trabalho.

a ilegitimidade
inibir

assalariados

a exterioridade
destes

como

e com possibilidades

pelos segmentos

a "boca de forno"

e a sua posição

à categoria
a empresa.

à agudeza

de trabalho

desvalorizada

metalúrgica
No entanto,

da situação

em relação

para que surjam

discursos

muito

ao sindicato

dos metalúrgicos

como legítimo

críticos

interlocutor

sociais,

estimulando

sistemática

de "discriminação"

contribuem

nas relações

ou à "classe",
a atuação

aos trabalhadores,

uma

do sindicato

que os trabalhadores

à empresa,

aos "patrões",

dos trabalhadores

de

perante

!

I

I
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a empresa.
Por outro
"produção",
lhadores

lado,

e a não existência

brancos,

na ascenção

"raciais".

através

presença

A estratégia

dizer

"silenciosa"

na boca de forno,

que são preteridos

de cor entre

pelo status,

na negação

as referências

negros

de trabalho,

das diferenças

e tambem

que

de trabalhadores

pelos postos

a percepção

do trabalho,

signifique

total

de disputa

dificultam

como diferenças

isto não

a quase

da cor, é realmente

étnicas

destes

no maior

ser lidas

embora

não continuem

I

I·

Na elétrica,
do trabalho
forte

identificação

lado,

manutenção
negritude

legitimidade

uma espécie

sejam

forte

segmentos

de modelo

existente

e, mais especificamente,

mais evidenciadas

pelos trabalhadores

assalariados

ou símbolo

entre

negros

na elétrica,

em Salvador,

ocupada

para que os "profissionais"

os novos

a concorrência

muito

da posição

concorrem

com

tornando-se

outro

. racial

a maior

por eles realizados,

metalúrgica,
Por

I

a ser

importantes.

uma

I

investimento

a mais utilizada,

trabalhadores

I

pelos traba-

eles, ·que poderiam

que consiste

ou na

concorrem

para

neste sub espaço

da indústria,

e brancos

e a maior

da manutenção

de todo o conjunto
pelos

influência

surgindo

. construam

com

a categoria

!

dos trabalhadores.

postos

de trabalho

na

do discurso

de exaltação

da

que as distinções

de trabalho,

II

e a valorização

i
I

de cor e a discriminação
inclusive

I·

uma terminologia

I

específica

para falar

sobre

Vale. salientar
semelhante

complexos

heterogeneidades

que apresenta

impede

que

vários

de outros

considerarmos

gerais

aspectos

apenas

e familiares

do complexo

metal-mecânico

e mecânico.

É preciso

são muito

muito. próprias

à atividade

análise

serão

possam

grandes

ter

formado

em mente

que

outras

para

é, portanto,

não

espaços

de

restrita

com outros

categorias

as

uma

o que tambern

pelo confronto

abordando

baiano,

até mesmo

de generalização

é

e que escolhemos

siderúrgica,

ser válidos,

A possibilidade

realizados,

não necessariamente

se

estudos

profissionais

do

de dados

mais

de trabalho.

perspectivas

a presença

esta fábrica

de caso mas pode ser ampliada

e que ainda

como

para

industrial

industriais.

este estudo

Vemos

da realização

coinplexo

da nossa

complexos

e informal

profissionais
além

deste

formal

sobre

metalúrgico

siderúrgico,

características

de caso que já foram
mercado

que descrevemos

ser descrito· para outras

·internas

"fábrica

j.

que o quadro

ao que podería

pelos : micro

. trabalho

a cor.

de negros

interessantes

para

no segmento

industrial

de metalúrgicos

de outros

estudos

negros
de caso

pesquisas

futuras

metalúrgico,

a análise
o estudo

que atuam

ou atuaram

como

em fábricas

dos micro

complexos

de trajetórias

líderes

sindicais,
mecânico

e

metalúrgico.

NOTAS
1. Para fins de análise, reunimos
o total das funções encontradas
na fábrica em 4 grupos, considerando
a exigência
de qualificação
técnica e o nível hierárquico:
"não-qualificadas",
"sem iqualificadas",
"qualificadas"
(ou técnicas) e de "supervisão".
Quanto à classificação
de cor, utilizamos "preto", "mestiço", "branco" para o total, e "negro" para o sornatório de ''''preto'' e "mestiço".
2. O pagamento
do Adicional
de Periculosidade
começou a ser negociado
1985, e ainda está até o presente
momento
em questão
na justiça
discordâancia
quanto às àreas que são consideradas
periculosas.

na campanha
do trabalho,

salarial
porque

de
há

I

----------------------------
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3. Toda a área em volta do forno, incluindo
a "boca de forno", onde são realizadas
tambem tarefas
auxiliares,
como a preparação
da argila para as 'vicas, ou a preparação
dos "bolos" para o tarnponamento,
etc ..
4. São bicas feitas com uma mistura
quando acontece a fura do forno.

de argila e melaço,

por onde corre

o metal fundido

5. Entre as 26 pessoas entrevistadas
da "boca de forno", ]5 delas tiveram contatos
cunhados
ou amigos para encarninhá-los
ao preenchimento
de ficha em empreiteira,
maioria destas pessoas já estavam contratadas
pela empresa.

I

r

I

e a escória

com irmãos,
sendo que a

I

·1

6. Este trabalho,

que consiste na quebra através de ferramentas
de mão do ferro produzido
para
que ele possa ser então passado nos britadores,
é tambem
chamado
de "produção",
porque
o
pagamento
era feito por tonelada de ferro quebrado
por mês. Anteriormente,
era feito por pessoas
. contratadas
pela empresa mas hoje são os contratados
pelas empreiteiras
que fazem a "quebra de
ferro".
.
7. O grande número de acidentes envolvendo
Vít'11aS fatais no período inicial de operação - provocados por explosão de fornos,' pela total falta de equipamentos
de segurança
e pelo recrutamento
de pessoas sem qualquer
tipo de orientação
prévia - contribuiu
para criar uma imagem muito
negativa da fábrica. Fazendo parte da sua história, e presentes na memória dos trabalhadores,
estes
fatos são expressos simbolicamente
através da denominacão
jocosa "fábrica de fazer viúva".
8. Na época da implantação
desta mudança, o Serviço Social da empresa desenvolveu
um programa
de "conscientização"
quanto aos prós e contras do novo horário, justificando
a necessidade
de tal
programa
pela falta de costume de uma permanência
tão prolongada
em casa com a família (no
"folgão" são 4 dias em casa; na "folguinha",
são 2 dias), o que podería provocar desentendimentos
o aumento
do alcoolismo,
principalmente
nos dias posteriores
ao pagamento.

e

9.

Não' há muita diferença,
na prática,
entre o trabalho
feito pelo ajudante
e pelo forneiro,
A
diferença .é que o forneiro tem a "responabilidacle"
sobre o forno e responde perante a chefia sobre
qualquer
coisa que aconteça,
e é isso que justifica
a diferença
salarial.

10. Não é a toa que essa ferramenta
"milagrosa"
é conhecida
como "nai-de-santo"
e não como
"padre" ou "pastor", tendo em vista que as pessoas 'das quais estam os • tratando
e que usam esta
expressão vivem num' Estado profundamente
influenciado
pelos diversos aspectos da cultura afrobrasileira,
sendo que um dos mais fortes deles é justamente
o aspecto religioso.
1-·
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. 11. Conforme destaca Maggie (1991), no Brasil o domínio da classificação . de cor em geral mais
utilizado
é aquele do gradiente
claro-escuro
que escamoteia
as diferenças,
existindo
ainda dois
outros domínios: . um que fala da origem,
da identidade
e da cultura,
e que utiliza os termos
"bianco","negro"
e "índio"; e outro que fala das desigualdades
sociais existentes
e que utiliza
"branco", "preto" .e "pardo". A operação
utilizada
pelos estudos com base em dados censitários
(Hasenbalg,
1977), de agrupar sob o rótulo de "negro" ou "não-branco"
o resultado
do somatório
de "pretos" mais "pardos" é uma tentativa
de incorporar
neste tipo de dados as desigualdades
que
caracterizam
a .sociedade brasileira.

. L

12. "Buiú" é o nome de uma criança
negra que é cantor mmm do Grupo Cultural .Olodum.
"Trombadinha"
éo nome dado a crianças que assaltam e vivem nas ruas. "FEBEM" é o nome de
uma instituição
oficial que devería proteger
estas crianças "infratoras"
que vivem nas ruas.

13. Dentro da manutenção
encontramos
sequências
de funções,
como· ajudante
de eletricista,
eletricista'
I, II e III, encarregado
de manutenção
elétrica
e técnico
em manutenção
elétrica;
torneira mecânico I e II, etc., que configuram
de fato carreiras,
com níveis hierárquicos
definidos
em relação à formação
técnica e à experiência
de trabalho.
14. A fábrica possui 3 refeitórios,
sendo que em 2 deles é servido o mesmo tipo de alimentação,
em bandejões.
Esses dois refeitórios
são interligados,
ocupando
um grande salão onde a cozinha
fica no meio, com o primeiro
refeitório
de um lado e o segundo do outro. O primeiro,
é utilizado
pelo pessoal de empteiteira
e da produção,
normalmente
com capuz, capacete e protetor auricular
na cabeça, completamente
cobertos de pó preto e de suor. O segundo, é utilizado pelo pessoal de
escritório,
de manutenção
e também os chefes e supervisares
da área de operação - homens, mulheres - em sua maioria, limpos. Aliás, há uma clara divisão dentro da fábrica entre quem faz o

..
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trabalho sujo e quem faz o trabalho limpo. Esta distinção
entre os 2 refeitórios
não foi prevista
inicialmente,
.mas ocorreu "espontaneamente"
porque os "limpos" não suportavam
o cheiro de suor,
óleo e a sujeira dos "sujos", e estes, por sua vez, se sentiam mais à vontade entre os seus i- guais.
De qualquer forma, a separação
está na prática instituída
e não causa, aparentemente,
incômodo
a nenhuma
das partes, embora seja bastante ilustrativo
dos diversos tipos de segmentação
interna
existentes
na fábrica. lá houve uma tentativa
da direção de norrnatizar . o uso dos refeitórios,
impondo que o pessoal da produção e operação utilizassem
o mesmo refeitório,
e que o outro ficasse reservado
somente para o pessoal de escritório.
O resultado
disso é que ficavam tilas enormes
em um e o outro vazio, o que provocou
descontentamento
e greve de fome por um dia. Depois
disso, a direção voltou atrás e deixou "livre" a escolha de qualquer
um dos dois refeitórios.
O
terceiro refeitório,
que fica numa sala anexa, fechada,
com garçons e ar condicionado,
é para os
gerentes,
chefes de divisões e superintendentes
da fábrica.
Para chegar até lá, estas pessoas têm
que atravessar toda a área dos outros dois refeitórios,
pelo lado de fora; podendo ser vistos através
das paredes de vidro. Este é praticamente
o único momento
em que a presença deles é notada, já
que não circulam na área industrial
e utilizam seus próprios carros para chegar e sair da fábrica.
15. "Paquitos" é uma versão masculina
de "As Paquitas",
um grupo formado somente por jovens
brancas
que acompanham
a apresentadora
de um programa
infantil
da T.V., Xuxa (também
branca) conhecida
nacionalmente.
16. "Os 'Menudos''
é o nome de um grupo de cantores adolescentes,
formado apenas por homens,
brancos
mas - diferentemente
de "As Paquitas"
- todos têm os cabelos pretos,
poderíam
ser
chamados
de "morenos".
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