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RESUMO 
 

  

 

A Mina Brejuí,  situada no município de Currais Novos (RN), foi responsável pelo crescimento 

da economia local entre os anos de 1943 de 1990, atraindo uma mão de obra de mineradores 

para o núcleo urbano. Após o fim da extração da scheelita, a mina foi transformada em um 

“Parque Temático”, em 2004. A empresa imprimiu sua marca na cidade com a construção de 

monumentos que fazem referencia à atividade mineira e ao seu fundador Tomaz Salustino. No 

entanto, não existem registros escritos sobre os primeiros garimpeiros nem sobre o sistema de 

exploração do minério em seu início. Convém então coletar as memórias dos mineradores e 

perguntar se, ao longo das mais de cinco décadas em que durou o auge da mineração, se 

construiu uma identidade ligada à profissão; em que medida os trabalhadores fazem referencia 

a esta história como integrantes e quais são os símbolos que estão sendo acionados na 

elaboração de uma identidade operária. Investigo ainda que memória se constituiu em torno dos 

pioneiros, em sua maioria agricultores atraídos pelo chamado da bateia. Para isso, recorro aos 

recursos audiovisuais de arquivo e aos registros orais dos interlocutores que foram filmados 

para a elaboração do documentário “Lembranças de velhos garimpeiros”. Notamos que, no 

script da história oficial da Mina Brejuí, a figura do “patrão” se sobrepõe à dos trabalhadores e 

que as formas de patronagem, oriundas do mundo rural, seguiram pontuando as relações sociais 

na mina. Hoje, com a retomada da atividade, é possível que renasça o desejo de fortalecimento 

da classe operária e da identidade mineira no sertão do Seridó.  
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ABSTRACT 

 

The Brejuí Mine, situated in the municipality of Currais Novos (RN), was responsible for the 

local economy growth between the years of 1943 and 1990, causing the interest of miner's 

working class to its urban center. After the end of scheelita extraction, the mine became a 

"theme park", in 2004. The company left its mark on the city by building several monuments 

in reference to the mining activity and the company's founder, Tomaz Salustino. However, there 

are no written records that describe such activities on its early years, nor their pioneers in the 

mining subject. Therefore, it is important to investigate the miner’s memories and ask if, along 

the more than five decades that lasted the heyday of mining, an identity linked to the profession 

was built; the extent to which workers make reference to this history as membersand what are 

the symbols that are being triggered in the development of a working class identity. Further, I 

investigate what memory was mad concerning the pioneers, mostly farmers attracted by miner 

work. To do so, I make use of audiovisual archival resources and oral records of the 

interlocutors that were filmed in the preparations of the documentary “Lembranças de velhos 

garimpeiros". We have noticed that, in the script of the official history of the Brejuí Mine, the 

"boss" figure overlaps the workers and that the forms patronage, originated from the rural 

world, followed punctuating the social relations in the mine. Today, with the resumption of the 

mining activity, it is possible that the strengthening of the working class and the Seridó miner 

identity desire reborn. 
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1 – Garimpo de lembranças 
 

Alguns dos fatos desta pesquisa são contados em primeira pessoa: sou de Currais Novos 

– região central do Rio Grande do Norte, município onde está localizada a Mina Brejuí, a 180 

km de Natal. Quando criança, acompanhava de perto a rotina do pai da minha melhor amiga no 

ir e vir do trabalho: ele passava o dia nos túneis da mina em busca da scheelita – minério de 

tungstênio – e voltava para casa exaurido. Assistia ao ir e vir dos ônibus levando e trazendo os 

operários e engenheiros da mina, distante oito quilômetros da cidade. Os ônibus maiores, 

sempre lotados, transportavam os operários. Os micro-ônibus, mais confortáveis e com ar 

condicionado, levavam os engenheiros e os funcionários do “escritório” da empresa. A cidade 

vivia em função da exploração da scheelita, minério de tungstênio responsável pelo grande 

impulso econômico que alavancou o comércio e atraiu diversos novos negócios, além da 

agricultura e pecuária já existentes.  

Diante da vocação de Currais Novos para a exploração mineral, convém perguntar se, 

ao longo das cinco décadas (de 1943 a 1990) em que durou o período áureo da mineração, se 

construiu uma identidade mineira na cidade. Que memórias surgiram em torno dos primeiros 

garimpeiros, em sua maioria, agricultores atraídos pelo canto da bateia? Teria nascido a partir 

deles uma identidade mineira na região? Como as relações sociais entre o garimpo e o roçado 

se entrelaçavam? Como se deu a passagem entre as categorias “garimpeiro” e “operário” com 

a mudança do garimpo para empresa? O que resta desta identidade mineira hoje e quem a 

reivindica? 

O começo da exploração da scheelita no Seridó coincidiu com um momento chave da 

história do Brasil: o Governo Federal estimulava a exploração e industrialização mineral, ideais 

de progresso e crescimento econômico. Porém, em que medida importavam os danos às pessoas 

e ao meio ambiente em nome do crescimento econômico?  Em se tratando de uma empresa que 

nascia sob a chancela do coronelismo e do capitalismo, as relações de dominação pareciam se 

articular em nome do lucro do proprietário - um compadre (FAORO, 2001), representante de 

uma das oligarquias que dominavam politicamente e economicamente o Seridó. Por isso, 

também importa investigar em que proporção a mina mudou a economia local e as relações 

sociais entre a elite política e os atores que atuavam na construção deste Brasil moderno: os 

trabalhadores.     



A escolha da Mina Brejuí como objeto de estudo se justifica por ser a única administrada 

por um grupo familiar local, cujo patriarca, Tomaz Salustino, já era referência no criatório de 

gado e cultivo de algodão – dois importantes ciclos econômicos da região. A partir do momento 

em que o também desembargador ocuparia o papel de protagonista na outra ponta do tripé do 

desenvolvimento econômico do Seridó – o da exploração da scheelita –, se tornaria uma figura 

mítica. Foi atribuída a este personagem a autoria do “progresso” da cidade, em torno de quem 

giram as memórias guardadas daquela época, seja nos documentos escritos, nos registros 

audiovisuais ou no museu construído após o fechamento da mina.    

Proponho-me a contar, neste trabalho, a história da Mina Brejuí sob o ponto de vista dos 

mineradores, sejam eles os primeiros garimpeiros, ou os trabalhadores que passaram a operários 

com a constituição da mina como empresa. Assim, posso analisar as mudanças sociais ocorridas 

com o processo de industrialização da extração da scheelita na metade do século XX no sertão 

do Rio Grande do Norte. Também pretendo observar que interpretação os trabalhadores da mina 

fazem a respeito do papel que desempenharam para a construção da história da mineração e da 

cidade de Currais Novos. O que representou para eles o fim da atividade? E em que grau se 

constituiu uma “consciência de grupo”? Existe alguma identificação por parte dos ex-

garimpeiros e operários com a história da mina - seu nascimento, sua vida, sua morte e, mais 

recentemente, seu renascimento? 

A minha experiência de “estar lá” (GEERTZ, 2002) não se restringe apenas ao período 

dedicado à pesquisa, à coleta de dados, à consulta de documentos, ao registro dos relatos. 

Certamente a vivência tão próxima da mina durante boa parte da minha vida dificultou o 

“enfrentar o outro, situar o cenário, descrever a tarefa, apresentar a obra” (GEERTZ, 2002) – 

missões já quase impossíveis para os antropólogos diante do seu ofício.  Não ouso, portanto, 

considerar o que fiz uma “observação participante” (MALINOWSKI, 1976). Na condição de 

“nativa” escrevo com o olhar de quem acompanhou de perto uma fase de vida da população de 

uma cidade que cresceu à sombra de uma mina, procurando, todavia, exercitar um certo olhar 

estrangeiro1.   

Para tanto, estranhar certas categorias familiares foi imperativo e se mostrou uma 

experiência tão árida quanto trabalhar no garimpo, o que reforça a escolha do título deste 

trabalho: foi de fato uma garimpagem das memórias a respeito da mina o que fiz. E a referência 

                                                           
1 Utilizo aqui o conceito de “estrangeiro” de Alfred Shütz em “o Estrangeiro – Um ensaio em Psicologia Social 
(2010).  



ao “Céu Aberto” ocorreu por dois motivos: além de colocar em primeiro plano o local em que 

os garimpeiros trabalhavam, o termo atua também como uma metáfora ao fato de poder trazer 

essas memórias à tona, à superfície, a céu aberto, assim como os trabalhadores faziam e seguem 

fazendo com o minério. 

 

1.1 – A riqueza que brota no sertão 
 

A produção de scheelita, desde que começou na região do Seridó, apresentou sete picos 

de produção: 1945, 1953, 1958, 1971, 1975, 1977 e 1981, seguidos de intervalos de queda, 

devido às oscilações dos preços internacionais (NESI, 1994). O principal mercado consumidor, 

inicialmente, era a indústria bélica dos Estados Unidos. Em 1982, porém, a produção de 

scheelita no Seridó decaiu radicalmente devido à forte entrada da China no mercado com seus 

baixos preços. As multinacionais não puderam mais operar na região, assim, as minas foram 

fechando uma a uma. A única que continuou resistindo foi a Brejuí, até que em 1990, 

interrompeu de vez as atividades.  

A partir daí Currais Novos, que já foi chamada de “Capital da Scheelita”2, se esvaziou, 

e assim, passou a buscar formas de sinalizar a existência de um patrimônio coletivo que fazia 

referência à então extinta atividade de extração do minério: uma estátua de um minerador foi 

erguida pela Prefeitura na entrada da cidade; na rotatória que dá acesso às principais ruas, foi 

instalado um vagonete – veículo utilizado para transportar o minério dos túneis até a superfície 

– com a logomarca da Mina Brejuí: teria sido o caminho encontrado para não deixar cair no 

esquecimento a identidade mineira de outrora? O próprio Parque Temático em que se 

transformou a mina depois de fechada com o seu Museu do Minério e o Memorial Tomaz 

Salustino ocupariam também esta função? 

Depois de 14 anos parada, a Mina Brejuí retomou, em 2004, a atividade de extração do 

minério. Atualmente, mantém cerca de 200 operários e produz de 13 a 15 toneladas por mês. A 

expectativa é que de haja mais uma alta na produção em breve e a cidade volte a viver os tempos 

de fartura. Há também outras minas em prospecção de minérios na região, como ferro, ouro e 

a própria scheelita, como mostram reportagens sobre as intenções de empresa estrangeiras e 

                                                           
2 Revista de Currais Novos, Nº 02, 1977. 



locais de investir no Estado, em especial, no município de Currais Novos (ANEXOS V, VI e 

VII).  

 

1.2 – Cavando memórias e identidades 
 

Esta pesquisa toma como eixos centrais as temáticas memória e identidade em torno do 

trabalho na Mina Brejuí. Assim, as ideias de Maurice Halbwachs (2006) sobre memória 

individual e coletiva são importantes na análise dos relatos dos ex-garimpeiros para verificar 

como a história da mina é contada por seus atores, além de comprovar o surgimento de uma 

consciência de classe3 entre eles.  

Antes de se aventurarem na colheita da scheelita no garimpo de Brejuí, os trabalhadores 

eram moradores das fazendas de Tomaz Salustino e pequenos produtores rurais que foram com 

suas famílias em busca da nova atividade como forma de reforçar o orçamento familiar. 

Trocavam o manejo da enxada para lidar com outros tipos de ferramentas de trabalho, como 

bateia, garfo e caixa. Entre um e outro território, no entanto, mantiveram o mesmo habitus 

(BOURDIEU, 2004).  

Assim, no que tange às relações sociais e de trabalho estabelecidas entre o roçado e o 

garimpo e depois, entre o roçado e a empresa, tomo como suporte teórico os estudos de Ellen 

Woortmaan (1995) e Klaas Woortmaan (1987, 1991). Os autores nos mostram a importância 

do parentesco na organização do trabalho nas sociedades camponesas no sentido de entender 

porque os trabalhadores seguiam no garimpo de Brejuí o mesmo sistema de trabalho adotado 

no sítio. 

Da mesma forma em que o sistema de trabalho entre os garimpeiros era o dos colonos, 

a administração da mina seguia os moldes do coronelismo, marca comum aos fazendeiros da 

região (MACÊDO, 2012) e que serve de contexto para entender como se davam as relações 

entre o patrão e os empregados da mina. Sigo aqui também as referências de Marcos Lanna 

(1995), que discorre sobre as relações de dádiva, trocas e favores estabelecidas entre patrões e 

empregados que se emaranham nas teias do compadrio. Relações que Tomaz Salustino iniciou 

na fazenda entre os moradores, em seguida com os garimpeiros e depois, com os operários. Ao 

aprofundar a discussão a respeito do patrão, tão fortemente presente nas falas dos interlocutores, 

                                                           
3 Ver Marx (1968), Durkheim (2004) e Thompson (2004) 



sigo os escritos de Afrânio Garcia Júnior (1983) que auxilia no entendimento sobre a 

reprodução do sistema de trabalho agrícola que se estendeu ao garimpo. Raymundo Faoro 

(1975), cuja pesquisa também se fundamenta nas relações do coronelismo e do compadrio, 

contribui para esclarecer como o desembargador, proprietário de terras, político e 

empreendedor, mantinha seus funcionários sob controle – fosse no território das fazendas ou 

no território da mina.  

Diante do material analisado para este estudo, é nítido que a cidade de Currais Novos 

intencionou preservar a memória do fundador da empresa: o empreendedor, o político, o 

homem das leis, o fazendeiro. A memória da elite foi organizada (POLLAK, 1989) de tal forma, 

que associa a imagem do patriarca a toda a região. Aos trabalhadores – tanto os do garimpo, 

quanto os da empresa – restou o silêncio sobre si mesmos e a repetição do discurso exaltando 

Tomaz Salustino. A respeito deles não há registros nem referências na história contada no 

Memorial da Mina Brejuí.  

Desta forma, para entender como se constituem a memória e a identidade dos 

trabalhadores, recorro a Joël Candau (CANDAU, 2011) que aponta, estas estão 

indissoluvelmente ligadas. Tomo esta ideia para analisar em que direção as experiências 

individuais vividas por cada um dos meus interlocutores são parte da história do grupo que 

desbravou as terras do sertão seridoense em busca da “pedra pesada” e que depois, quando a 

mina se tornaria empresa, assumiria a função de operário. Procuro interpretar, através das 

narrativas que coletei, em que nível a história, a memória e a identidade dos grupos estudados 

– os garimpeiros e os operários – se conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra 

ou se contradizem (LE GOFF, 2003).  

Contribuem ainda para as reflexões sobre memória e identidade, os escritos de Myrian 

Sepúlveda dos Santos (2012), para quem “somos tudo o que lembramos, somos a memória que 

temos”; Julie Cavignac, que aponta na direção de que os relatos são patrimônios culturais de 

um grupo determinado (CAVIGNAC, 2007); e Ecléa Bosi (1995). A autora trata sobre a função 

social da memória através dos relatos de homens e mulheres que, por terem envelhecido e não 

serem mais propulsores da vida presente de seu grupo, assumem a função social de lembrar e 

contar para os mais jovens a sua história, de onde eles vieram, o que fizeram e aprenderam, 

assim como o fazem os interlocutores deste estudo. São os filhos dos primeiros garimpeiros de 

Brejuí quando a scheelita foi descoberta, que estão atualmente com mais de 80 anos e pontuam 

com seus relatos as discussões desta pesquisa sobre como era a vida deles e dos que se 



aventuraram na cata da “pedra pesada”. Assim, as lembranças dos primeiros garimpeiros são 

fundamentais para entender em que medida eles contribuíram para a construção de uma 

identidade mineira que teria seguido sendo edificada pelo grupo que o sucederia: os operários 

da Mina Brejuí.    

Os relatos orais, como os registrados neste trabalho, têm ocupado o primeiro plano no 

conjunto mais amplo de estudos sobre história social e cultural. O novo método, nascido nos 

anos 1960, provocou profundo impacto sobre os conceitos utilizados para a interpretação dos 

fatos históricos. A intenção dos pesquisadores era recuperar a experiência vivida por aqueles 

que normalmente permanecem invisíveis na documentação histórica convencional (FRISCH, 

1996). Assim, ao privilegiar o ponto de vista dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, 

essa nova história ressalta a importância da multiplicidade de memórias das culturas 

minoritárias e dominadas que se opõem à “memória oficial” (WACHTEL, 1976). Desta forma, 

ao serem ouvidos e terem seus relatos encarados como fonte de pesquisa, os mineradores de 

Brejuí passam a ser considerados como testemunhas, em contraponto à história oficial da 

empresa.   

As relações dos trabalhadores com o patrão na Mina Brejuí em muito se assemelham ao 

cenário encontrado por Leite Lopes (1988) nas tecelagens da cidade de Paulista-PE. Lá, como 

aqui, a interferência direta da administração era visível na vida extra-fabril dos trabalhadores. 

A imobilização da força de trabalho através da morada era predominante, além do fato de os 

trabalhadores terem vivido o processo de “obreirização”, que se dá com a entrada do 

campesinato em um sistema fabril. Assim, se desfazem de suas condições habituais de produção 

e reprodução social em nome de outro sistema, o da fábrica. Desta forma, os trabalhadores se 

apropriam da empresa e são apropriados por ela, se apropriam dos seus instrumentos de trabalho 

e são apropriados por eles, de suas tradições operárias e vice-versa (LEITE LOPES, 1988). 

Além de Leite Lopes (1976, 1988, 2011), as temáticas identidade operária, memória de 

trabalho, comunidade de trabalho e identidade mineira têm em Brasília Ferreira (2000) e 

Cornélia Eckert (2012), referências importantes para pontuar as discussões. A leitura de 

Cornélia Eckert, especialmente, auxilia na confecção do lastro que serve de base para o 

entendimento a respeito da construção da identidade mineira no terreno de Brejuí, com destaque 

para o trabalho etnográfico realizado entre os mineiros de carvão em La Grand-Combe, França. 

A pesquisadora tomou como suporte as memórias dos trabalhadores sobre o “tempo da mina” 



para analisar como se dava o ritmo da vida no presente, que seguia pontuado pelas lembranças 

pelo que foi a atividade.  

Esta investigação serve como parâmetro para observar as relações dos mineradores 

potiguares com a Mina Brejuí. Eles eram advindos da agricultura, da mesma forma que em La 

Grand-Combe; apresentavam um comportamento migratório e sazonal da mesma forma que na 

cidade da França; levavam a vida em torno do trabalho; e a empresa, igualmente, estimulava a 

auto-reprodução da força de trabalho. E mesmo que em Brejuí a produção esteja sendo 

retomada – ao contrário de La Grand-Combe, que havia paralisado completamente –, os 

mineradores em Currais Novos seguem a vida ritmados pelas memórias do que foi a empresa 

em seu auge. Assim como na vila mineira francesa, no Seridó podemos ver emergir uma 

consciência de um grupo que se identifica pela prática do seu trabalho. 

Percebo, no entanto, que apesar das semelhanças entre esses dois cenários, os 

trabalhadores de La Grand-Combe tinham suas memórias sedimentadas em uma história de 

várias gerações trabalhando para a mesma empresa e morando no mesmo lugar ao longo de 

cerca de um século e meio, já que a atividade de exploração de carvão na região rural de 

Cévennes, onde nasceu esta vila, começou no início do século XIX. Enquanto isso, a saga dos 

mineradores em Currais Novos, se resume a 50 anos, se tomarmos como referência a primeira 

fase de funcionamento da mina, desde o início da exploração da scheelita até quando a mina 

interrompeu as atividades.  

A origem no campo, a permanência sob os domínios do coronelismo mesmo com a 

mudança para o sistema de trabalho industrial, além do contexto político de ditadura vivido 

naquela época são fatores que certamente contribuíram para que o surgimento da consciência 

de classe demorasse a acontecer entre os mineradores de Brejuí. Mesmo sem o apoio inicial do 

sindicato da categoria dos mineradores, que foi fundado pela empresa – como era comum em 

contextos semelhantes à época (LEITE LOPES, 1976), a voz deles surge em um único 

movimento grevista (ZOLA, 2012) que durou 15 dias e mobilizou 1.800 operários não só em 

Brejuí mas nas três minas em funcionamento na região. O silêncio dos dominados foi quebrado 

pela necessidade de melhorias salariais, que falou mais alto e obrigou a organização dos 

trabalhadores em favor de uma causa comum a todos eles. Era o ano de 1986 e o contexto 

nacional dava lugar a movimentos sindicais estimulados por instituições como a CUT – Central 

Única dos Trabalhadores (GIANNOTTI, 2007), que contava com representação no Rio Grande 

do Norte e deu suporte aos mineradores em suas reivindicações.   



A discussão sobre a relação desses bravos trabalhadores com o medo e os acidentes 

dentro dos túneis toma como referência Terezinha Volpato (2001), que, ao analisar o cenário 

da região carbonífera de Santa Catarina, observou o surgimento de valores como coragem, força 

e exaltação da masculinidade como forma de impedir o aparecimento de sentimentos de 

fraqueza diante do medo proveniente do risco de morte no interior das minas. No entanto, as 

marcas nos corpos dos mineiros representam um dos sinais da identidade social deste 

trabalhador, que na região carbonífera de Santa Catarina, por exemplo, é carimbado pela poeira 

de carvão, tornando-o inconfundível (CAROLA, 2004). Em Brejuí, os mineradores também 

carregam no corpo as marcas do ofício, resultado dos acidentes em que se envolveram, fossem 

eles as vítimas ou devido à iniciativa de salvar algum colega.  

Assim como nos corpos, a identidade também é localizada geograficamente, como uma 

forma de “materialização da memória” (HALBWACHS, 2006). Os locais de morada, sejam a 

vila operária, a rua dos mineradores ou o bairro fundado por eles, também são considerados 

como pontos de análise neste trabalho, uma vez que o que era em princípio uma simples 

expressão geográfica (PARK, 1987), converte-se em vizinhança, isso é, uma localidade com 

sentimentos, tradição e uma história própria, onde a continuidade dos processos históricos é, de 

alguma, forma mantida e o passado se impõe ao presente. É nestes locais que os mineiros, ao 

se valerem de sua rede social (BARNES, 1987) através dos laços de parentesco e de amizade, 

têm fortalecidos os vínculos entre os vizinhos, seus pares, reforçando a noção de igualdade de 

classe.  

A companhia organizada ao longo de décadas em torno da figura de Tomaz Salustino 

entrou em crise junto com as empresas de exploração de scheelita, quando interromperam suas 

atividades entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990. Currais Novos sentiu 

os impactos, especialmente em relação à Mina Brejuí: a população, que era de 50 mil habitantes, 

caiu para 42 mil. Ficaram os monumentos (o hotel, a praça, a estátua do fundador da Mina 

Brejuí) e as lembranças do tempo de abundância (LOPES, 1978).  A cidade, esvaziada dos seus 

heróis mineiros, pareceu necessitar preencher os espaços deixados em aberto, assim, se revestiu 

de símbolos que fazem referência à atividade.   

Restou à família Salustino, buscar o que havia para guardar e preservar (CANCLINI, 

1997) sobre a Mina Brejuí. Na procura por um espaço que pudesse “abrigar” o passado da 

empresa depois de fechada, a direção da mina resolveu criar em 2006, o Memorial Tomaz 

Salustino e o Museu Mineral Mário Moacyr Porto, cujo papel seria o de fixar e reativar a 



memória – produtora de identidade (POLLAK, 1989) – em torno de um indivíduo: Tomaz 

Salustino. Numerosos museus locais são resultado de uma tentativa de “criação” de uma 

identidade coletiva regional pela encenação do passado no presente. Esses museus concorrem 

para redefinir localmente as “escolas identitárias” pertinentes (CANDAU, 2011).  

Foi o que aconteceu, por exemplo, em La Grand Combe, onde restou aos mineiros, 

habituados a transmitir os conhecimentos e práticas de trabalho, assistir à criação do Museu do 

Carvão e Salão Cultural do Carvão, onde foram expostas as técnicas e o conhecimento do 

trabalho deles, transformado daquela forma, em patrimônio cultural (ECKERT, 2012).  No 

museu de Brejuí não há referências sobre os trabalhadores, nem ao sistema de trabalho no 

garimpo. Há, no entanto, uma placa em homenagem a Gentil Cortêz, um dos meus 

interlocutores, por ser o funcionário mais antigo da empresa. Diferente do que sucedeu com a 

“homenagem” a Seu Gentil com a qual ele não se identifica, o patrimônio deve ser encarado 

com algo “vivo”, como algo não “embalsamado” (CANCLINI, 1997). 

 

1.3 - O caminho das “pedras pesadas” 
 

Foi em uma conversa com a minha mãe, Angelita Félix Bezerra (86 anos), sobre sua 

saga vivida aos 16 anos de idade no garimpo de Brejuí junto com o pai, que me ocorreu a ideia 

de pesquisar o tema. Ela havia guardado consigo as memórias a respeito daquela experiência 

que, até então, não havia dividido com ninguém. Ocorreu-me, portanto, ir em busca das 

memórias dos trabalhadores que, assim como meu avô, Aleixo Pequeno, tantos outros pequenos 

produtores rurais se aventuraram na cata da “pedra pesada” nos anos secos de 1940.  

A ideia inicial era que esta pesquisa se detivesse à primeira fase da Mina Brejuí – o 

período de descoberta da scheelita – para que pudesse deixar gravadas as memórias dos seus 

primeiros garimpeiros, já que além de não haver registros sobre eles, a maioria deles não está 

mais viva.  Os poucos que restam estão com mais de 80 anos – são os meninos e meninas na 

época com idade entre 11 e 16 anos que foram com seus pais trabalhar no garimpo. Iniciei o 

trabalho, portanto, ouvido minha mãe, em seguida, busquei a vila operária, onde encontrei 

Cícera Alves, 90 anos e, depois, no almoxarifado da empresa, Gentil Cortêz, 82 anos. Esses três 

foram meus primeiros e principais interlocutores. Outros foram ouvidos, como Luiz Bezerra, 



93 anos, o Cabo Bezerra, proprietário de banqueta na época do garimpo. Poucos meses depois 

da entrevista ele faleceu. 

Na medida em que o convívio com aquelas pessoas ia se aprofundando, novas 

informações surgiam, como a de que a mina retomava suas atividades e muitos dos 

trabalhadores de agora são mineradores aposentados. Então, por que não ouvi-los também? 

Desta forma, seria possível entender o curioso caminho inverso que faziam de volta ao trabalho 

e os rastros que deixavam na trilha que traça a identidade mineira de Currais Novos.  

Assim, na segunda fase da pesquisa, visitei a Rua Baldômero Chacon, onde soube, 

moravam muitos mineradores aposentados, e o Bairro Silvio Bezerra, fundado pelos operários 

das minas de scheelita. Foi aí que tive contato com este outro perfil de mineradores: aposentados 

que retomavam a atividade neste novo momento da empresa, como Zé Camada, Francisco 

Januário e Renis Araújo de Lucena. Outros, apesar de não terem retomado o trabalho na mina 

agora, contribuem com suas memórias sobre o ofício de minerador, como Joca da Barra Verde, 

Elisbão Silva e Dinarte Fonseca. Ouvi também operários da nova geração, como Joaquim 

Pereira e Francisco Marcílio Pereira para entender um pouco mais a respeito do trabalho atual.  

Os parentes dos ex-garimpeiros e ex-operários ainda moradores da vila operária também 

foram ouvidos, como os filhos de Cícera Alves – Altamiro e Maria Lúcia, cujo marido segue 

trabalhando na mina, além de Ana Rosângela e Deilma, irmãs, filhas de ex-operário e que têm 

na vila, local de referência como morada. Ao dividirem com seus parentes as angústias sobre 

os perigos da atividade, esses interlocutores detém forte pertencimento com o ofício de 

minerador. 

Ouvi também os diretores da mina para ter o ponto de vista dos patrões. Empresa 

familiar, a Mina Brejuí tem, desde a morte do patriarca Tomaz Salustino, os cargos da direção 

da empresa distribuídos e revezados entre seus descendentes. O diretor geral atual é o neto Reno 

Bezerra, que aos 70 anos de idade, vive o momento de retomada da produção depois de mais 

de uma década parada, juntamente com a possibilidade de venda da empresa, sobre a qual ele 

é contrário, porém é minoria diante dos outros sócios, todos parentes. Foi através dele que tive 

acesso às fotos de arquivo da mina que ilustram este trabalho e que pontuam os mais diferentes 

momentos da empresa. Outro neto, Nelson Salustino, me apresentou o acervo de filmes antigos 

da mina, responsáveis por ilustrar as memórias dos interlocutores no decorrer do documentário 

produzido durante esta pesquisa, sobre o qual falarei adiante. 



Reconheço que o fato de ser jornalista contribuiu para o trabalho de busca pelos 

interlocutores e no contato com eles na condução das conversas. Porém, a cada entrevista 

precisei me controlar para deixar as pessoas falarem à vontade, permitindo que relembrassem 

fatos que em princípio não interessavam à pesquisa, mas que lhes eram importantes mencionar. 

Em algumas vezes consegui me controlar para não interromper, em outras, confesso, não 

consegui. Porém, nas ocasiões seguintes, redobrei a atenção e segui mais ouvindo do que 

falando.  

Também me enganei pensando que não encontraria dificuldades nas escritas 

etnográficas. Igualmente necessitei ter atenção redobrada para não tratar os relatos dos 

interlocutores como em uma reportagem, falando por eles. Além disso, há muitas diferenças 

entre o texto etnográfico e o texto jornalístico, características que pude observar melhor durante 

o exercício da escrita propriamente dito. Porém, entre os dissabores de ter que reescrever muita 

coisa, me alegrou ver que há bastante semelhança entre o ofício do jornalista e do etnógrafo, 

como as entrevistas no trabalho de campo, ter as pessoas como fonte principal de informação e 

os instrumentos de trabalho – gravador, caneta, papel, câmera, microfone. Além disso, o 

trabalho etnográfico me proporcionou ir além de uma reportagem, aprofundando o assunto e o 

analisando criticamente, possibilidades que o jornalismo não permite. 

Nos primeiros contatos com meus interlocutores as entrevistas eram gravadas apenas 

em áudio, com o objetivo de utilizá-las no trabalho escrito, além das fotos que fiz para o registro 

de cada um deles e de seus locais de morada e trabalho. Nos encontros seguintes fui com meu 

companheiro Airton De Grande, que iria captar as imagens para o documentário que registraria 

as memórias dos interlocutores. Familiarizados que estavam com minha presença, ficaram à 

vontade – não se intimidaram com os equipamentos: câmera, tripé, iluminador, microfone – e 

repetiram suas histórias, acrescentando novos fatos ou deixando esquecidos outros. Uma vez 

que os recursos audiovisuais têm o poder de preservar lembranças, o filme, intitulado 

“Memórias a céu aberto” se propõe a documentar essas falas “esquecidas” pelas histórias 

oficiais sobre a Mina Brejuí. Além disso, a exemplo do que aponta Leite (1988), para quem “ao 

que é impossível descrever torna-se indiscutível a prioridade da imagem”, como falar de 

expressões, palavras, gestos e olhar dos meus entrevistados, se não eles mesmos, através das 

lentes da câmera?  

O meu retorno para as gravações do documentário desde o primeiro contato com os 

interlocutores não demorou tanto quanto o período por que passou Leite Lopes até que voltasse 



à cidade de Paulista-PE para as gravações de “Tecido Memória” com seus antigos 

interlocutores: 20 anos se passaram desde que ele, juntamente com Rosilene Alvim, retornasse 

para verificar as mudanças ocorridas desde a conclusão do trabalho de campo em 1983. No caso 

deles, em cada visita e entrevista com antigos pesquisados, mais que a transmissão de 

informações, a demanda dos interlocutores manifestava a solicitação de um auxílio para 

documentar a história que parecia estar sendo perdida com o fim da vida daqueles que dela 

foram testemunhas diretas (ALVIM; LEITE LOPES, 2011). Guardadas as devidas proporções, 

esta também era uma angústia experimentada por mim, já que meus principais interlocutores 

tinham mais de 80 anos e não havia registros de suas experiências enquanto garimpeiros em 

Brejuí. 

A história da antropologia vem sendo construída com imagens (PIAULT, 2000; 

NOVAES, 1998; SAMAIN, 1995) desde que Haddon e Rivers decidiram levar uma filmadora 

na expedição ao Estreito de Torres em 1895. Depois, Flaherty que mesmo não sendo 

antropólogo, foi considerado por muitos como o “pai” do filme etnográfico ao realizar em 1922 

o filme “Nanook do Norte” que reproduzia a vida dos Inuit do Canadá. Depois, Malinowski 

(1976) revolucionou a antropologia com seus importantes registros fotográficos, assim como o 

casal Mead e Bateson que no final dos anos 1930 encantaram a academia com os registros 

fílmicos e fotográficos em Bali e Nova Guiné. Jean Rouch é outra referência importante quando 

se fala em filme etnográfico, por ter utilizado seus conhecimentos de cineasta ao desenvolver 

um novo jeito de registrar costumes e práticas humanas desconhecidas e, especialmente, para 

mostrar como as culturas e práticas africanas se transformavam devido aos agentes externos, 

especialmente os colonizadores ingleses.  Para ele, o cinema era, antes de tudo, um instrumento 

científico (FREIRE, 2006).   

Independente das discussões contemporâneas a respeito da “crise do texto”, quando a 

fotografia e, mais recentemente o vídeo, passaram a ser considerados também como um “recorte 

da realidade” (HARTMANN, 2011), esses recursos não são apenas instrumentos de registro, 

mas também provocadores de reflexões. Inicialmente a ideia de preservar as memórias dos 

primeiros garimpeiros de Brejuí foi o motivador para a produção do documentário. Com o 

avanço da pesquisa, porém, foi possível perceber que além do registro, o material teria o poder 

de colocar em evidência vozes que estavam esquecidas e que poderiam ser ouvidas a partir dali 

pelos mais diversos públicos.  



Nesta perspectiva, tem sido frequente a realização de pesquisas que contam com o aporte 

de imagens para os estudos de memória coletiva, a exemplo da “Etnografia da duração nas 

cidades em suas consolidações temporais” realizada por Ana Luiz Carvalho da Rocha e 

Cornélia Eckert, sobre as consolidações temporais em contextos urbanos. Para as 

pesquisadoras, os acontecimentos narrados pelos habitantes com respeito à experiência viva são 

configurados no evento etnográfico em que estes se constroem como personagens de 

temporalidades geracionais (ECKERT; ROCHA, 2011), assim como acontece entre meus 

interlocutores. Desta forma, no contato entre etnógrafo e etnografado, cabe ao entrevistado a 

arte do dizer, do contar, do relembrar, enquanto que resta ao(a) pesquisador(a) em campo 

permanecer atento às habilidades do contador (DE CERTEAU, 1994) e, se for o caso, se valer 

dos mais diversos recursos de captação de imagens e áudios para que possa dar a repercussão 

aos ditos e aos silêncios dos personagens co-autores da pesquisa. 

Fui também em busca de documentos a respeito da história da Mina Brejuí e o que 

encontrei de mais valioso estava em poder do historiador local Joabel Souza. Cópias e originais 

de publicações não só a respeito da empresa, mas, principalmente, sobre seu fundador: revistas 

e jornais antigos tanto locais quanto nacionais como a revista O Cruzeiro exaltavam o 

empreendedorismo de Tomaz Salustino à frente daquela que se tornaria a maior mina de 

scheelita da América Latina. Como o patrão se apresentava tão fortemente presente nas falas 

dos meus entrevistados, foi possível fazer uma análise tomando como referência tanto os 

documentos escritos quanto os relatos orais para pontuar a discussão em torno de Tomaz 

Salustino. Desta forma, os documentos puderam contar e confirmar a história daquelas pessoas 

e também ocuparam lugar onde o processo de construção de sua objetivação pode ser 

compreendido (CAVIGNAC, 2006; CUNHA, 2004; WACHTEL, 1976). 

A discussão é dividida em dois momentos: o da Mina Brejuí de ontem e o da Mina 

Brejuí de hoje. Na primeira parte, que engloba os capítulos I e II, começo traçando uma 

cronologia sobre como a mina começou, quem foram os primeiros garimpeiros, como era o 

sistema de trabalho no garimpo e a participação das mulheres, como se deu a transição entre o 

garimpo e a empresa, quando a categoria de “garimpeiros” deu lugar aos “operários”. Na 

sequencia, trato sobre quem era o patrão Tomaz Salustino: dono de terras, político e fazendeiro 

que estendeu as práticas do coronelismo aos domínios da mina e, consequentemente, à cidade, 

numa imbricação que confundia os diferentes cenários.   



Na segunda parte do texto, nos capítulos III e IV, que apresentam um quadro sobre a 

empresa atualmente, transparece um forte desejo de retomada da atividade, estimulado pelas 

memórias do que foi a mina no passado, quando atingiu os mais altos picos de produção. Alguns 

antigos operários, mesmo aposentados, trabalham hoje como no tempo do garimpo, quando o 

minério foi descoberto: por produção ou “malocagem” como eles chamam, só que em moldes 

diferentes dos de antes. São os mais experientes que transmitem os segredos do ofício para as 

novas gerações. Aqui, tomo como referência Thompson (1981/2004) e Di Tella (1967) para 

entender o valor dessa transmissão de saberes e a organização dos trabalhadores enquanto 

classe. Quem são esses “novos” garimpeiros, como lidam com os impactos provocados pela 

paralisação da empresa e a tentativa de retomada da atividade, como encaram os riscos do 

ofício, os medos, de que forma construíram os laços de solidariedade e a consciência de classe 

são questões que pontuam esta discussão.   

Assim, com o auxílio dos documentos, narrativas, fotos e filmes, esta pesquisa se propõe 

a contribuir para a documentação das histórias orais que estão silenciadas (POLLAK, 1989): a 

dos ex-garimpeiros e ex-operários que, apesar de esquecidos pela história oficial, detêm como 

principal riqueza terem contribuído para a edificação da história da maior mina de scheelita da 

América Latina: a Mina Brejuí. Homens e mulheres que, ao trocaram a enxada pela bateia, 

deram início à construção de uma nova identidade no sertão do Seridó. Ao realizar, portanto, 

pesquisa etnográfica e o documentário “Memórias a céu aberto” sobre as identidades mineira e 

operária que teriam brotado no chão pedregoso de Currais Novos, que compõe o Capítulo V, 

será possível também deixar documentada uma fase tão importante para a memória não só da 

cidade, mas principalmente das pessoas envolvidas.  Convido então para seguir essa trilha, que 

começa em 1943 no sertão do Rio Grande do Norte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Do “Céu Aberto” aos túneis 

 

 

 
Figura 01: Garimpeiros trabalhando no “Céu Aberto” 

Fonte: arquivo da Mina Brejuí 

 

 

Zé Dias andando nessas serras...  

Quem achou a scheelita foi Zé Dias, quem achou.  

Aí o povo de Piancó (mineradores da Mina Piancó na Paraíba) 

 passava, que ele conhecia, que a estrada era aqui por dentro,  

aí ele amostou (a scheelita) e aí um disse:  

rapaz, tu fica tirando que nós compra.  

Aí ele disse não, e aí foi e bateu em Dr. Tomaz e disse a Dr. Tomaz.  

Ele não quis roubar as pedras dele, aí começou. 

Cícera Alves, 90 anos 

 



Capítulo I - Do “Céu Aberto” aos túneis 
 

Partimos do local em que os primeiros garimpeiros de Brejuí começaram a coletar a 

scheelita4 - o Céu Aberto -, para trazer à tona as memórias desses trabalhadores, pequenos 

produtores rurais que, estimulados com a notícia que se espalhava pelas serras do sertão do 

Seridó sobre a descoberta de um minério que poderia trazer fortuna, seguiam em direção à 

fazenda de Tomaz Salustino, deixando seus roçados para trás.  Tomo aqui como referência os 

relatos dos meus três principais interlocutores – Cícera Alves, Gentil Cortês e Angelita Félix 

Bezerra – filhos de agricultores que resolveram trabalhar como garimpeiros em Brejuí.     

A partir de suas experiências particulares, será possível entender sobre o grupo – de 

onde vinham, que expectativas tinham sobre a nova atividade, como se acomodavam no 

ambiente do garimpo, como se davam as relações sociais no local, como era o sistema de 

trabalho e como lidaram com a mudança do garimpo para empresa. As lembranças dos 

primeiros trabalhadores de Brejuí, desta forma, podem contribuir para esclarecer se a partir 

deles iniciou a construção da identidade mineira em Currais Novos. Tratam-se de memórias 

individuais que representam pontos de vistas distintos sobre a memória coletiva 

(HALBWACHS, 2006) dos primeiros mineradores da cidade.  

Para aquelas famílias, a lida no garimpo em muito pouco se diferenciava da lida no 

campo, onde o contato com a terra permanecia sendo direto e a busca pela subsistência era a 

mesma empreendida no roçado. Assim, as particularidades da economia camponesa se 

estendiam para o garimpo, também marcado pelas regras de parentesco e o caráter familiar da 

divisão de trabalho (GARCIA, 1983).  

Começo então realizando uma análise pontuada pela cronologia sobre a trajetória da 

exploração do minério em Brejuí, na busca do caminho para confirmar em que medida os 

trabalhadores da mina, especialmente os primeiros garimpeiros, detêm algum pertencimento à 

história da empresa e que memória se construiu em torno deste trabalho.  

                                                           
4 O nome scheelita é uma homenagem ao químico sueco Scheele, o primeiro a observar as propriedades da pedra 
mais pesada. A scheelita é um mineral de tungstênio (combinação das palavras suecas “tung” e “sten”, que 
significam pedra pesada). Beneficiado, o tungstênio resulta em uma liga de alta resistência e robustez, por 
possuir o mais alto ponto de fusão – só se deforma quando submetido a uma temperatura acima de 3.378°. É 
matéria prima utilizada na indústria eletrônica, aeronáutica, siderurgia e na indústria de lubrificantes, 
armamentos e ferramentas.  Também é utilizada como revestimentos de aeronaves e módulos espaciais 
(Relatório 76/77 – Grupo Tomaz Salustino).  
 



 2.1 – O “Céu Aberto”, o começo 

 

      

 Figura 02: Área do “Céu Aberto” da Mina Brejuí 

Fonte: acervo pessoal da autora 

 

“Céu Aberto” é o nome da área encravada nas rochas do garimpo de Tomaz Salustino 

onde os trabalhadores concentravam a ação de “telar” e “batear” a scheelita nas banquetas5. A 

área recebeu este nome justamente porque ali o minério era localizado com mais facilidade e 

em abundância na superfície da terra: o veio da scheelita se mostrava fácil, naquele local, ao 

acesso das mãos calejadas dos homens e mulheres que encontravam, no meio das outras rochas, 

a “pedra pesada”.  Atualmente, o “Céu Aberto” não passa de uma vala abandonada medindo 

cerca de 70m x 80m de extensão com mais ou menos 50m de profundidade. No início a scheelita 

aparecia à flor da terra e era chamada de “rolada” devido ao formato arredondado. Segundo 

Reno Bezerra – neto de Tomaz Salustino, diretor-presidente da mina, o minério produzido no 

“Céu Aberto” era considerado de alto teor, por isso o local se transformou numa área tão visada 

pelo mercado consumidor, os Estados Unidos e, consequentemente, pelos garimpeiros.  

A mina vizinha aqui tirou alguma coisa por garimpagem, mas na verdade ela só 

arranhou, porque o minério de maior potencial que passava pra lá passava por um 

nível a 187 metros abaixo, quando fizeram o primeiro chaft. Então, aqui, a Mina 

Brejuí teve exploração a céu aberto e na Mina Barra Verde a exploração a céu aberto 

não foi tão grande porque a camada mergulhava logo, então aqui nessa parte aqui, 

                                                           
5 Banquetas são valas cavadas na terra para a extração do minério. 



a extração a céu aberto foi intensíssima. Então era uma área muito visada, 

procurada, porque dava minério bom, de alto teor, onde foi intensificada a 

exploração. Eu estou mostrando aqui a você que no garimpo não houve exploração 

de túnel, era banqueta. Era um trabalho manual, mas já começava a máquina a 

funcionar. Quer dizer, essas banquetas que os garimpeiros deixaram porque não 

tinham, digamos, o minério não era tão rico, vovô começou a tirar com essas 

máquinas que ele comprou, você tá compreendendo?  

 (Reno Bezerra – diretor da Mina Brejuí - entrevista no escritório da empresa em 

Nov/12) 

A exploração de minérios de tungstênio na região começou no final dos anos 30, 

motivada pela iminência da Segunda Guerra e pelo estímulo do Governo Vargas às pesquisas 

mineralógicas, que visavam à expansão industrial do país no mercado mundial. Com a 

descoberta da jazida de Currais Novos6, o Rio Grande do Norte passou a se destacar como o 

maior produtor do minério na América Latina. Praticamente toda a produção da scheelita em 

terras potiguares advinha inicialmente de duas minas situadas no município currais-novense: 

Barra Verde e Brejuí e, no final da década de 60, de uma terceira mina: Boca de Laje. As três 

exploravam um único corpo mineralizado (CUNHA, 1988). O principal mercado consumidor, 

inicialmente, era a indústria bélica dos Estados Unidos.  

 

Figura 03: Mapa do RN com Currais Novos em destaque 

Fonte: Google Mapas  

 

                                                           
6 O povoamento da cidade começou em 1755, com a chegada do Coronel Cipriano Lopes Galvão, vindo de 
Igaraçu/PE, quando instalou uma fazenda de criação de gado na data de terra intitulada “Totoró”. Acima da 
confluência dos rios Totoró e Maxinaré construiu, anos depois, outra fazenda com três novos currais, que 
passaram a ser designados de Currais Novos (MORAIS, 1998, p. 72). 
 



A descoberta de minas, como aponta Carlos Prieto (1968) ao analisar a atividade da 

mineração no Novo Mundo, está diretamente ligada ao processo colonial. Foi em busca de ouro, 

por exemplo, que os espanhóis exploraram o continente americano “em um lapso incrivelmente 

curto, somente explicável pelas notícias da existência e abundância de metais preciosos” 

(PRIETO, 1968). Com o advento da Segunda Guerra, os americanos voltariam os olhos para o 

sertão do Nordeste do Brasil, seguindo informações de que no local havia ocorrência da 

matéria-prima para a indústria bélica, traçando assim, uma nova rota de “colonização”. Na 

ocasião eles também estavam presentes em Natal/RN e na base aérea de Parnamirim, ponto 

mais próximo da Europa e, por isso mesmo, estratégico para o caso de um combate.  

Era o ano de 1943 quando foi encontrada a scheelita nas terras de Tomaz Salustino. 

Localizada a 8 km de Currais Novos, a então Fazenda Brejuí era uma das 25 propriedades do 

desembargador aposentado, à época com 65 anos de idade. Assim como os outros fazendeiros 

da região, Tomaz Salustino havia sido avisado pela Comissão de Compras dos EUA que se 

estabeleceu na cidade de Campina Grande/PB para a prospecção do minério (já havia minas de 

scheelita em funcionamento no município de Santa Luzia/PB), que ficasse atento a um tipo de 

pedra específico - uma pedra branca e pesada. Abaixo, constam os relatos orais e escritos sobre 

a descoberta da scheelita em Brejuí. 

 

 

Figura 04: Mapa de Currais Novos com a Mina Brejuí em destaque 

Fonte: Google Mapas 

 



Quadro 01: Descoberta da scheelita 

Documento Oralidade - patrões Oralidade - garimpeiros 

Processo MME-DNPM 

4.133 p.43 

Convicto da ocorrência de 

scheelita em suas terras, 

[Tomaz Salustino] mandou 

que seu empregado José Dias 

procedesse a pesquisa em 

pontos adequados. Foi esse 

operário que, com uma foice, 

produziu os primeiros 15 kg 

de scheelita da jazida Brejuí, 

no mês de abril de 1943.  

 

Reno Bezerra 

 

A comissão de compras dos 

EUA que se estabeleceu na 

Paraíba dava uma 

informação sobre a 

scheelita: era uma pedra 

branca e pesada. Vovô foi 

cientificado disso. Então, 

avisou a uma pessoa que 

trabalhava na fazenda 

Brejuí que olhasse com 

cuidado por onde andava, 

que desse conhecimento a 

ele se encontrasse uma 

pedra branca pesada. Então, 

chamou atenção dessa 

pessoa que no riacho havia 

umas pedras que ficavam no 

meio, né. Então ele tirou 

umas amostras dessas 

pedras que ficavam 

preferencialmente no meio, 

distintas das outras pedras 

que tinham um peso 

específico, uma densidade 

menor, que iam pras 

margens, né. Aí, vovô 

mandou esse material para o 

laboratório de Campina 

Grande e foi atestada a 

presença de tungstênio.  

Eu até hoje tenho dúvidas 

sobre qual era o riacho, 

porque eu com sete, ou oito 

anos, achava que o riacho 

era esse riacho que a gente 

passava quando a gente ia 

pra Barra Verde [fazenda do 

avô], mas eu acho que era o 

riacho Brejuí. 

 

Cícera Alves 

 

Zé Dias andando nessas 

serras... Quem achou a 

scheelita foi Zé Dias, quem 

achou. Aí o povo de Piancó 

(mineradores da Mina 

Piancó na Paraíba) passava, 

que ele conhecia, que a 

estrada era aqui por dentro, 

aí ele amostou [a scheelita] e 

aí um disse: rapaz, tu fica 

tirando que nós compra. Aí 

ele disse não, e aí foi e bateu 

em Dr. Tomaz e disse a Dr. 

Tomaz. Ele não quis roubar 

as pedras dele, aí começou. 

 



 

Figura 05: Reno Bezerra, diretor da Mina Brejuí 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Neto de Tomaz Salustino, o proprietário da Fazenda Brejuí onde a scheelita foi 

encontrada, Reno Bezerra7 retoma as lembranças da infância, de quando ouvia as histórias 

contadas pelos parentes mais velhos sobre como o minério foi descoberto e as recordações por 

onde passava o tal riacho onde as pedras “brancas e pesadas” teriam sido encontradas. A mesma 

versão em que o morador José Dias teria ficado curioso ao encontrar determinadas pedras que 

se concentravam no meio do riacho que atravessava a propriedade, é também tomada como 

oficial pelo Relatório de Pesquisa da jazida Brejuí, assinado pelos engenheiros Sandoval 

Carneiro de Almeida e Fausto Soares de Andrade. No documento, no entanto, a descoberta da 

mina é resultado de uma ação intencional de Tomaz Salustino. 

O relatório do DNPM toma como referência o ano de 1943, enquanto alguns relatos 

apontam que a descoberta da scheelita aconteceu em 1942, assim como o Relatório da Mina 

Brejuí 76/778 sobre a história da empresa desde sua fundação até os anos de 1976 e 1977.  O 

documento da empresa também traz a versão de quem acompanhou tudo de perto, confirmando 

                                                           
7 Reno Bezerra é filho de Silvio Bezerra de Melo, primogênito de Tomaz Salustino e que foi braço direito do 
patriarca na administração da mina. Reno é o atual diretor-presidente da empresa, cargo que já havia ocupado 
anteriormente e que é revezado entre os sucessores. Os seis atuais diretores são netos e bisnetos de Tomaz 
Salustino.  
8 “Em 1.942 ocorreu o ‘boom’ da scheelita, quando os E.U.A. passaram a efetuar maciças compras do 
concentrado em virtude da 2ª Guerra Mundial” (Relatório Grupo Tomaz Salustino 76/77, p. 8).  



detalhes que os relatos orais descrevem. Mesmo assim, registros documentais podem ser 

insuficientes e enganosos, como Christopher Storm-Clark (1973) pôde comprovar9.  Por via das 

dúvidas, procurei confirmar a informação com Reno Bezerra e ele me garantiu que a descoberta 

da scheelita aconteceu em 1943. Então, nesta pesquisa, tomo esta data como referência.  

Os documentos escritos e as narrativas orais apresentam estrutura semelhante para 

descrever o fato da descoberta da scheelita em Currais Novos, mesmo que as versões ganhem 

diferentes pinceladas de acordo com o ponto de vista de quem contava ao passar de boca em 

boca e de ouvido em ouvido por entre aquelas serras. Assim, para Cícera Alves10, por exemplo, 

uma das primeiras garimpeiras de Brejuí, o personagem principal do achado da scheelita, além 

de tê-lo feito por acaso, mereceu ter sua honestidade enaltecida.  

 

Figura 06: Cícera Alves, 90 anos, ex-garimpeira 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

Cícera Alves não só ouviu e recontou essa história por diversas vezes a muita gente, 

como também conheceu Zé Dias, conviveu com ele, ouviu dele próprio o relato do ocorrido. 

Na versão dela, o amigo consultou primeiro os mineradores já experientes, que poderiam 

reconhecer se aquelas pedras eram mesmo o minério, como de fato o fizeram. Ele, de acordo 

com Cícera, poderia ter se beneficiado se tivesse optado por colher a scheelita por conta própria 

                                                           
9 A atividade de mineração antes do final do Séc. XIX consistia principalmente de poços locais pequenos, pouco 
profundos e de vida curta. O fechamento dos poços e a consequente destruição de seus registros a partir dos 
anos de depressão entre as Grandes Guerras, e a relutância de seus proprietários, obrigava o pesquisador a 
utilizar entrevistas que fornecessem mais evidências para elucidar e corrigir as informações. 
10 Cícera Alves tem 90 anos e mora na vila operária. Ela acompanhou junto com a família todo o processo de 
descoberta e exploração da scheelita desde o início até hoje. Todos de sua família trabalharam na empresa. 



e vender aos mineradores. Porém, Zé Dias preferiu ir até o patrão e apresentar o resultado do 

seu achado: “ele não quis roubar as pedras”. Mais adiante entenderemos melhor o porquê desta 

ênfase ao caráter honesto do nosso personagem: houve muitos roubos de minério no garimpo.  

A história se beneficia enormemente quando é atribuído um lugar central a pessoas de 

toda espécie (THOMPSON, 2002, p. 33). E, em especial, se forem pessoas idosas, muito 

frequentemente, ainda segundo Thompson, ignoradas e fragilizadas e que podem adquirir 

dignidade e sentido de finalidade ao rememorarem a própria vida e fornecerem informações 

valiosas a gerações mais jovens, como o faz Dona Cícera.    

A notícia sobre a descoberta da scheelita se espalhou e atraiu uma legião de 

trabalhadores estimulados pela possibilidade de fazer fortuna como garimpeiros ou, no mínimo, 

garantir algum dinheiro para o sustento da família.  Além disso, a demanda do mercado 

internacional pelo tungstênio advindo da scheelita exigia uma maior produção e, 

consequentemente, mais braços para a colheita da pedra. Dessa forma, mais agricultores seriam 

atraídos pelo chamado da bateia.  

 

Figura 07: Pedra de scheelita 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

A direção da Mina Brejuí calcula que entre 1943 e 1944, cerca de quatro mil11 pessoas 

trabalharam no garimpo de Tomaz Salustino: os garimpeiros paraibanos, já experientes, foram 

os primeiros a chegar, logo em seguida vieram os agricultores – acompanhados ou não da 

família – mulher, filhos e filhas. “A província scheelitífera do Rio Grande do Norte foi varrida 

                                                           
11 O Relatório do DNPM datado de 01 de outubro de 1943 calcula, no entanto, que a Mina já contava naquela 
data, com 4.000 garimpeiros distribuídos em 1.000 banquetas. 



por garimpeiros com a sua principal ferramenta de trabalho: a bateia”.12 E um fator foi 

determinante para essa convergência: a necessidade de munição para a Segunda Guerra. 

Você há de compreender que quando começou a primeira ocorrência, quando esse 

morador de vovô encontrou a pedra pesada no meio do riacho, então, evidentemente 

que a afluência do pessoal para garimpar foi uma afluência pequena, da redondeza, 

depois de um certo tempo, essa fama se espalhou, essa novidade se espalhou e havia 

muitos garimpeiros, você há de se situar que estávamos em plena Segunda Guerra, 

então, naturalmente, havia a afluência de garimpeiros de outros estados para uma 

nova ocorrência que estava sendo positiva, basta dizer que no segundo ano de 

operação da mina houve a produção de 900 toneladas de scheelita, coisa que hoje, 

até hoje, nós não conseguimos ultrapassar. Era um acúmulo de gente grande.  

(Reno Bezerra – entrevista no escritório da mina em Nov/12) 

 

 

Figura 08: Garimpeiros trabalhando no “Céu Aberto” 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

 

A partir dali, a região se dedicaria à cata das “pedras pesadas”, uma vez que, naquela 

época, das lavouras nada se colhia, castigadas que estavam pela estiagem. A mesma terra usada 

para o plantio das lavouras de algodão e para o pasto, atividades difundidas historicamente por 

aqueles sertões13, abrigava também a scheelita. E, se por um lado, ajudava a germinar as 

identidades e o pertencimento dos produtores rurais à atividade agrícola enquanto estes a 

semeavam com milho, feijão e algodão, a mesma terra seguiria novamente servindo de abrigo 

para a colheita de outras identidades e pertencimentos com a retirada do minério. “A terra é o 

                                                           
12 Relatório do Grupo Tomaz Salustino – 76/77, p. 8. 
13 Cf. MACÊDO (2012) 



grande laboratório, o arsenal que proporciona tanto os meios e objetos do trabalho como a 

localização, a base da comunidade” (MARX, 1977b, p. 67) (Grifo no original). E só tem sentido 

falar da terra se as pessoas que lidavam com ela, sujeitos dessas identidades, forem destacadas: 

quem eram e de onde vinham rumo ao garimpo de Tomaz Salustino é o que procuraremos 

entender adiante.  

 

2.2 – Os primeiros garimpeiros e suas memórias 

 

Aí chega gente, e chega gente, mulher, quando sabe que tem uma mina chega de dois 

a três carros (caminhões pau de arara) de gente, mas não tinha onde ficar ninguém, 

dormia gente no pé dessa serra, dormia por todo canto. Fazia aquelas casinha de 

folha de marmeleiro e ficava debaixo até quando fazia uma barraca ou... [pausa] 

Quem carregava as palha de coqueiro pra fazer a barraca era um caminhão. Dr. 

Tomaz botou pra carregar e fazer essas barraca. 

Vinha de todo canto, mulher: de Acari, de Cruzeta, de todo canto vinha gente p’raqui. 

Era agricultor, mulher, que de primeiro num tinha nada, o serviço era trabalhar com 

a agricultura, né? Aí, esses que vinha de fora não, vinha de Piancó que era uma mina 

muito grande, já tinha mina de ouro ali e os garimpeiro que vinha, já vinha sabendo 

que o que ia fazer. Mas os daqui que era tudo cego, num sabia de nada! (ri) 

(Cícera Alves da Silva - entrevista na casa dela, na vila operária em out/12) 

Os “cegos” aos quais Dona Cícera se refere – agricultores que trocavam o cultivo da 

lavoura e criação de gado pela colheita de pedras –, iriam aprender o ofício de “telar” e “batear” 

a scheelita com os garimpeiros vindos de outras minas, como a mina de ouro de Piancó, na 

Paraíba. Uma das poucas familiaridades que aqueles tinham com o novo cenário era o fato de 

o local de trabalho manter as características rurais – era ainda uma fazenda. Estavam, porém, 

escolhendo trocar o manejo do cabo da enxada pela cadência da bateia. Por já estarem 

acostumados à dureza da vida no campo e às dificuldades trazidas pela estiagem, não se 

intimidavam com as adversidades da nova empreitada: se acomodavam em abrigos 

improvisados construídos com palha, se submetiam a condições de vida precárias e água escassa 

– esta última, situação igualmente familiar para aqueles sertanejos, testemunhas de incontáveis 

estiagens por aquelas paragens.  

Diziam que a água que o pessoal se servia pra beber, pra cozinhar, era transportada 

em lombo de jumento. Então diziam que a fila dos jumentos esperando pra carregar 

no barreiro... A urina dos jumentos... Teve que mudar a posição dos jumentos... 

Tiveram que mudar porque eles urinavam, era tanto jumento que afetava a água. Aí 

então começaram a carregar os jumentos por trás da parede, né. (ri) Bem, isso eu 

escutei, não sei se é verdade não... 

(Reno Bezerra – diretor da mina – entrevista no escritório da empresa em out/12)   



O relato do diretor da mina dá a dimensão das condições em que viviam os garimpeiros: 

a pouca água de que dispunham se encontrava em um único barreiro, onde iam buscar com a 

ajuda de jumentos. Este cenário, porém, se instalaria quando o garimpo já estava tomado por 

trabalhadores. Logo que a scheelita foi descoberta, os primeiros que se dedicaram ao ofício de 

recolher a scheelita, já que a ocorrência se dava na superfície, foram os moradores14 das 

fazendas de Tomaz Salustino. “Primeiro só ficou trabalhando o ‘povinho’ daqui. O finado 

Tomaz era quem botava água, num tambor desses num caminhão, aí foi se espalhando a 

conversa” (Cícera Alves). 

Cícera Alves da Silva, cujo pai era morador do sítio Brejuí, ia aos 18 anos com as irmãs 

Antônia, Josefa e Francisca do sítio onde morava, para recolher o minério “com as mãos” no 

garimpo, ainda em seu início. “A gente ajuntava, catava assim a scheelita, que era rolada que 

chamada, aí botava dentro duma lata, aí a gente juntava a scheelita e deixava uma pedrinha 

bem vermelhinha que tinha, pra tirar a pedra e encher nas latas, a gente fazia assim. Foi logo 

quando começou”. Toda a vida da família de Dona Cícera foi e continua sendo escrita naquele 

chão. Mais de 70 anos depois da descoberta do minério, ela permanece morando na vila operária 

com um bisneto e, para a vizinhança, é a maior detentora das memórias da Mina Brejuí, uma 

referência que logo se revela para quem chega ao local à procura de informações: os dedos 

indicam certos a sua casa, a de número 43. Todos da família trabalharam na Mina, nas mais 

diferentes fases, desde seu auge em 1943, até a derrocada, em 1990 e seguem com a retomada 

da atividade.  

As histórias de vida, como aponta Goody, não surgem automaticamente, são fortemente 

construídas (GOODY, 2012, p. 123). E esta sucessão dos acontecimentos que constroem a vida 

considerada como história, em relação ao espaço social no qual eles se realizam, não é em si 

mesmo um fim, como esclarece Bourdieu (2006). “Ela conduz à construção da noção de 

trajetória como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um 

mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes 

transformações” (BOURDIEU, 2006, p. 189). E assim sucedeu a trajetória vivida por Cícera 

Alves entre as serras de Brejuí: sujeita às transformações que ocorreriam naquele espaço, ela 

                                                           
14 “Ser morador ou tornar-se morador significava ligar-se ao proprietário de terras de um modo específico, 
numa relação que supunha, por sua vez, a residência e o trabalho [...]. Os senhores utilizavam assim seu 
patrimônio fundiário para criar uma rede ou clientela de indivíduos submetidos à sua dependência, rede que 
lhe garantia um poder social tão grande quanto maior fosse o número de indivíduos que o compunha” (GARCIA 
JR., 1989, p. 28). 



foi-se adaptando e administrando cada nova situação que surgiria, como o faz até hoje, de 

acordo com o que veremos no decorrer deste trabalho.  

O fluxo das lembranças segue fácil para ela, que sentada na cadeira de ferro e fios de 

plástico em frente à sua casa, se localiza no centro das recordações quando aponta o braço para 

a esquerda ao falar do local onde “bateava” e “telava” a scheelita, e para o lado direito na 

intenção de localizar por onde passavam os caminhões carregados de milho para as festas de 

São João que Tomaz Salustino organizava na vila. Não há memória coletiva que não aconteça 

em um contexto espacial, o espaço é uma realidade que dura (HALBWACHS, 2006, p. 170). 

A memória está relacionada a movimento, ação e promessa e a inscreve em um movimento 

contínuo (Derrida, 1986). A memória segundo Derrida, não implica em “atos de lembrar o 

passado”, pois nenhum dos termos (passado e presente) pode se sobrepor ao outro; o passado 

não tem a capacidade de estar totalmente presente e jamais permite ser revivido integralmente 

na interioridade da consciência. Como a memória envolve o ato de contar histórias, aparece 

como uma ação contínua, o que é capaz de produzir a “ilusão” de uma duração no tempo. Isso, 

porém, defende Derrida, não implica que ela seja a própria duração.  

Michael Pollak (1992) afirma que a construção da memória só é possível quando 

relacionada diretamente ao tema da identidade. Para isso, é preciso levar-se em conta três 

elementos essenciais: a unidade física (ou seja, a concepção espacial); a continuidade dentro do 

tempo (não só no sentido físico, mas moral e psicológico); e, finalmente, “o sentimento de 

coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente 

unificados” (POLLAK, 1992). Desta forma, permanecer morando naquele local certamente 

contribui para que Dona Cícera retome com facilidade o passado preservado em suas 

lembranças, cuja referência é o ambiente material que a circunda. Ela poderia relembrar com 

igual facilidade daqueles fatos, mesmo que tivesse se mudado para outro lugar, recorrendo à 

imagem do espaço em sua memória, já que este, devido à sua função de estabilidade, nos dá a 

ilusão de não mudar pelo tempo afora e fazer encontrar o passado no presente.  

É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que ocupamos, por onde passamos muitas 

vezes e que sempre temos acesso e que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou 

nosso pensamento a cada instante é capaz de construir – que devemos voltar nossa 

atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria 

de lembrança reapareça (HALBWACHS, 2006, p.170).  

  



 

Figura 09: Gentil Cortez, 82 anos, aposentado e ex-garimpeiro  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

O espaço também é uma referência para que Gentil Cortez, 82 anos, retome as 

lembranças de quando ia com o pai trabalhar no garimpo. Mesmo aposentado, segue 

trabalhando15 no almoxarifado da Mina, onde detém total controle sobre cada peça que entra 

ou sai: “tudo o que tem aqui dentro da mina eu sou sabedor. Sempre que os diretores precisam 

de uma coisa que não acham, eles vêm logo a mim e eu acho!”. Os colegas mais próximos já 

tiveram oportunidade de ouvir, por diversas vezes, seus “causos” de quando ainda era menino 

e encontrava a scheelita - a pedra rolada – farta, na superfície daquelas serras.   

Em 1943 fui com meu pai trabalhar na mina – tinha 11 anos, vi a mina começar – 

trabalhamos lá por 6 meses; nesse tempo aqui não tinha casa aqui, não tinha nada, 

era só mato.  

Naquele tempo papai veio morar em Currais Novos (eles moravam em um sítio em 

Cerro Corá, município vizinho) e toda madrugada nós vinha pra’qui, eu no meio de 

uma carga de laranja e banana pra vender pro povo (os garimpeiros). E quando 

terminava de vender as laranja e as banana, essas coisas, aí ia carregar a água no 

jumento. Vi muita scheelita, vi e peguei.  

                                                           
15 Na Mina, assim como foi identificado entre os operários dos engenhos de açúcar (LOPES, 1978), era comum os 
funcionários retornarem ao trabalho depois de aposentados (devido à insalubridade, o tempo de serviço dos 
mineiros é de 15 anos), sendo recontratados pela empresa por já deterem os saberes do ofício. Para os 
funcionários, é uma forma de reforçar a renda familiar. Aprofundarei este assunto no decorrer da pesquisa. 



Antigamente, tinha diversas cores de scheelita: azulada, branquicenta, tinha a 

chamada rolada, a maior parte que existia aqui em cima da terra era a rolada, porque 

era bem redondinha e lizinha. 

Depois que cheguei (de volta à mina) em 1953, ainda tinha muita scheelita, quando 

chovia, esse frente aqui toda ficava cheia de scheelita, aí a gente juntava. 

(Gentil Cortez, 82 anos - entrevista realizada no almoxarifado da Mina em junho/12) 

 

As lembranças individuais como as de Gentil e Cícera, acabam representando a vida de 

todo um grupo, “porque vividas por muitos, numa mesma época, num mesmo lugar, se 

unificam”, como aponta Halbwachs (2006). Juntas, aquelas recordações compõem o mosaico 

da lembrança coletiva das famílias dos agricultores que passaram a garimpeiros – mesmo que 

depois muitos deles tenham retornado à atividade anterior devido ao insucesso no novo ofício. 

As lembranças coletivas, portanto, se aplicam sobre as memórias individuais, mas “será preciso 

que as lembranças individuais antecedam as lembranças coletivas, senão, a memória funciona 

no vazio” (HALBWACHS, 2006, p. 80).  

Jöel Candau contesta Halbwachs, argumentando que ele se equivocou em ver nas 

memórias individuais os “fragmentos” da memória coletiva. Porém, mesmo defendendo que 

toda tentativa de descrever a memória comum a todos os membros de um grupo a partir de suas 

lembranças, em um dado momento de suas vidas, é reducionista - uma vez que deixa na sombra 

aquilo que é compartilhado -, Candau reconhece que as memórias coletivas seguem o que 

determinam as memórias individuais: 

Ao final, a memória coletiva segue as leis das memórias individuais, que, 

permanentemente, mais ou menos influenciada pelos marcos de pensamento e 

experiência da sociedade global, se reúnem e se dividem, se encontram e se perdem, 

se separam e se confundem, se aproximam e se distanciam, múltiplas combinações 

que formam, assim, configurações memoriais mais ou menos estáveis, duráveis e 

homogêneas (CANDAU, 2011, p. 49). 

As memórias individuais surgem então como importantes instrumentos que favorecem 

o entendimento a respeito de particularidades sobre determinadas experiências partilhadas por 

um todo. E se a memória não se apoia na história apreendida, mas na história vivida 

(HALBWACHS, 2006, p. 79), foi então preciso estar lá, respirar daquele ar empoeirado, 

compartilhar a rotina da lida nas banquetas, dominar o ritmo do “garfeado”, diferenciar a “pedra 

pesada” das outras, saber do seu valor e acompanhar os outros iguais, na busca pelo mesmo 

sonho, para, ao contar sua própria história, ajudar a escrever uma maior.  



Para Myrian Sepúlveda dos Santos, a memória é uma construção social relativa ao 

passado que é realizada através do uso da razão por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos 

que interagem no presente (SANTOS, 2012, p. 166). Derrida (1986), no entanto, considerou 

que o passado só existe quando nos lembramos dele e que o nosso lembrar não parte de uma 

estrutura cujas regras estejam disponíveis à interpretação, pois ao recordarmos, ele aponta, 

somos determinados por impressões que não se restringem ao que acontece no presente. Por 

isso, o passado que é lembrado, de acordo com Derrida, não pertence nem ao passado nem ao 

presente.  

 O tempo da lembrança, para Joël Candau (2011) é inevitavelmente diferente do tempo 

vivido, uma vez que a certeza inerente a este último está dissipada no primeiro. Assim, o tempo 

que diz respeito às recordações torna-se “tempo humano, na medida em que é articulado pela 

marca da narrativa”, como aponta Ricoeur (1985). Assim, na relação que mantém com o 

passado, Candau argumenta, a memória humana é sempre conflitiva, dividida entre um lado 

sombrio e outro ensolarado: é feita de adesões e rejeições, consentimentos e negociações, 

aberturas e fechamentos, aceitações e renúncias, luz e sombras ou de lembranças e 

esquecimentos Todo aquele que recorda, para Candau, tende a domesticar o passado e, 

sobretudo, dele se apropriar, incorporar e colocar sua marca em uma espécie de selo memorial 

que atua como significante da identidade. (CANDAU, 2011, P. 72).    

Falar com pessoas idosas significa assistir às lembranças lhes fugindo vez ou outra, 

ouvir as histórias se repetirem e perceber, nos contatos seguintes, a rememorização de fatos já 

quase apagados pelo tempo, que, no entanto, se mantiveram preservados e vêm à tona enlaçados 

em outras recordações. A conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: 

“repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens caras, pela 

separação de entes amados, é semelhante a uma obra de arte” (BOSI,  1995, p. 82). São eles os 

guardiões das memórias da família, do grupo, da sociedade. Na velhice, defende Bosi, as 

pessoas tornam-se a memória da família, do grupo, da sociedade.   

Os idosos como Cícera Alves e Gentil Cortez são o que Le Goff (2003) chamou de 

especialistas da memória (LE GOFF, 2003, p. 425). Na vila Cícera é apontada como a pessoa 

que melhor conhece a história da Mina Brejuí, já que acompanha sua trajetória desde seu início, 

assim como Gentil, que mesmo tendo se afastado depois que a família deixou o garimpo, 

retornou à mina e segue traçando sua vida pautada pela cadência do trabalho no almoxarifado. 



Estes dois são indicados como os maiores detentores das memórias da Mina Brejuí entre os 

interlocutores com os quais tive oportunidade de conversar.    

Os fatos abordados aqui não são constituídos apenas pelas memórias dos garimpeiros: 

são também formados pelas lembranças de suas famílias e da família do patrão. Todos os 

envolvidos, de uma maneira ou de outra, geram memórias e pontos de vista nem sempre 

convergentes. Afinal, a memória é uma cadeia de momentos de experiências pessoais e é 

narrada por personagens que fazem e falam. O acesso à memória, portanto, é limitado ao sujeito, 

ao personagem, ao narrador que está falando ali e agora (CAVIGNAC, 2007).  

Como aponta Thompson (2002, p. 25), a realidade é complexa e multifacetada; e um 

dos méritos da história oral é que, em muito maior amplitude do que a maioria das fontes, 

permite que se recrie a multiplicidade original dos pontos de vistas. Além disso, a história oral 

tem o poder de devolver às pessoas que fizeram ou vivenciaram a história, um lugar 

fundamental, mediante suas próprias palavras (THOMPSON, 2002, p. 22). A fala, portanto, 

não é neutra. Ela está ligada ao poder e a um estatuto social determinado (CAVIGNAC, 2006, 

p. 22) e, desta forma, recuperar uma historiografia de base oral é também reconhecer o seu valor 

(PEREIRA, 2009, p. 103). 

Ao patrão, por exemplo, coube os registros fotográficos daquele período, a cuja 

memória hoje é possível recorrer para confirmar como era, por exemplo, o cenário do garimpo. 

Aos garimpeiros, não ocorria a possibilidade da fotografia, devido ao custo que era “tirar um 

retrato” e às prioridades deles, tão distintas das do patrão. A figura 06 apresenta foto que registra 

a visita de Tomaz Salustino às frentes do garimpo, demonstrando, portanto, como era o sistema 

de trabalho, executado em equipe: ou formada por trabalhadores contratados pelos donos da 

banqueta, sobre quem falaremos mais adiante, ou era realizado pelo pai de família (que também 

podia ser o dono da banqueta) junto com seus parentes.  

Observamos ainda que há uma performance dos autores envolvidos para a realização da 

foto: Tomaz Salustino (de chapéu) juntamente com seus acompanhantes, todos vestidos de 

paletó, encenam o acompanhamento do trabalho dos garimpeiros, estes, por sua vez, vestidos 

com roupas de trabalho do dia a dia, o que já de imediato pontua a distinção social entre eles e 

o dono do garimpo. A cena, sobre a qual não temos como saber se foi montada ou não, coloca 

em primeiro plano a atuação dos garimpeiros em sua labuta na “caixa”, porém, o ponto de 

atenção passa a ser a brancura das roupas de Tomaz Salustino, destacada pela luz em contraste 



com a sombra sobre o cenário de trabalho. Nesta “realidade” representada, os atores parecem 

compenetrados em executar seu número, convencidos que estão de que a encenação é a 

verdadeira realidade (GOFFMAN, 2009). 

 

Figura 10: Tomaz Salustino visita garimpo 

Fonte: arquivo da Mina Brejuí 

 

A organização social e familiar que caracterizava os que trabalharam na Mina Brejuí em 

seu início segue em maior ou menor escala, o modelo da família em que o pai deixa a antiga 

atividade em busca de uma nova vida, expulso, na maioria dos casos, pelas dificuldades trazidas 

com a seca. E o fenômeno dos deslocamentos temporários verificados em função da demanda 

atraída pela descoberta da scheelita no Seridó detém padrões observados em situações como a 

dos nordestinos que migram para cidades grandes, identificadas por Eunice Duhram: os pais de 

família seguiam sozinhos antes e, quando obtinham relativo sucesso e estabilidade no novo 

trabalho, iam buscar a família para, juntos, trabalhar e aumentar a renda. Outros já levavam 

todos – mulher e filhos – de uma vez pra arriscar a sorte. “A migração temporária, como ocorre 

nestes casos, não se dá apenas em função da miséria na sociedade de origem, mas da 

necessidade de melhoria social. E essa realização só acontece se o indivíduo migra” 

(DURHAM, 1984, p. 134).  

Era gente que parecia que vinha da agricultura, era um povo simples, mostrava que 

era gente que vinha do campo, que conhecia terra, conhecia barro, sabia lidar, não 

era gente fina não, era gente simples. Quem ia aqui da serra (Serra de Santana) 

também era gente da terra que sabia cavar e fazer todo o serviço daquela banqueta 

que eles tinham tomado conta. 



(Angelita Félix Bezerra, 86 – professora aposentada e ex-garimpeira – entrevista na 

casa dela em Lagoa Nova em fev/13) 

O deslocamento, portanto, aparece como uma solução para os problemas que atingem a 

família sertaneja e tendem a ser resolvidos envolvendo todos os seus membros. Foi visando 

uma melhoria de vida que meu avô materno, pequeno agricultor de Lagoa Nova, Aleixo 

Pequeno Félix, resolveu tentar a sorte com a lida das banquetas. Minha mãe, Angelita Félix 

Bezerra, hoje com 88 anos, foi com ele, aos 16, para o garimpo de Brejuí, junto com outro irmão 

de 20 anos. Enquanto trabalharam na mina, por cerca de um ano, mantiveram o vínculo com o 

sítio localizado no município de Lagoa Nova, na Serra de Santana, onde minha avó permaneceu 

com os outros filhos.    

Angelita foi escolhida para ir com seu pai para o garimpo por saber cozinhar e lavar, 

enquanto os irmãos ficaram no sítio para o trabalho com o cultivo de algodão e caju. A decisão 

de como seriam organizados os papéis de cada um com aquele novo arranjo, foi tomada pelo 

chefe de família. Um modelo que segue o processo de trabalho da família rural concentrado no 

pai, que “toma as decisões sobre o uso da terra, o emprego de trabalho familiar, a 

comercialização do produto e o nível geral do consumo doméstico” (ALMEIDA, 1986, p. 16).  

Naquele tempo o pessoal cavava muita colombita no Riacho do Feijão, nesses sertões 

assim tinha muita colombita, todo mundo ia cavar colombita e ia vender em Currais 

Novos, daí com essa venda de colombita e berilo, apareceu a notícia da Mina Brejuí, 

aí o povo começou a deixar os riachos e ir pra lá.  

Seu pai foi devido ao espírito aventureiro dele? 

Não, ele foi por necessidade, porque a produção agrícola não tinha assim valor e a 

colombita que os meninos cavavam no sertão também era pouca e daí ele (o pai) foi 

ver, aventurar mais pedras, porque o povo estava vivendo só de pedra, não tinha 

outro meio não, chegava essas secas, todo mundo ia pras colombitas, pros riachos, 

quem achava na areia a colombita lavada, essa tinha menos preço e quem achava em 

pedra, com explosivo, essa tinha mais valor e era assim que o povo vivia. 

Quando apareceu a notícia de que tava havendo minério em Currais Novos, aí todo 

mundo da Serra (de Santana) ia pra lá, aí papai foi pra mina e daí me levou pra fazer 

a comida. Quando nós chegamos lá, papai fez uma barraquinha de folha marmeleiro 

aí, lá a gente ficava. Eu cozinhava pra ele durante a semana e no domingo eu lavava 

a roupa dele e dos garimpeiros mais aproximados lá no pé daquela serra branca. Era 

um rio e dava cacimba. Outras vezes, na sexta pra amanhecer o sábado, a gente 

voltava pra casa, pra Lagoa Nova. Nós tínhamos um sítio ali e a gente no final de 

semana fazia algum serviço de roçado. Depois, na segunda, voltava pra mina. 

(Angelita Félix Bezerra – entrevista na casa dela em Lagoa Nova em fevereiro/13) 

 



 

Figura 11: Angelita Félix Bezerra, 86 anos, professora aposentada e ex-garimpeira 

Fonte: Arquivo pessoal da autora  

 

A decisão sobre o que fazer diante das dificuldades enfrentadas com a seca partia do 

chefe de família: ele foi quem decidiu catar colombitas nos riachos com os filhos para vender 

em Currais Novos; foi ele também quem resolveu “aventurar mais pedras” na Mina Brejuí 

quando soube da descoberta da scheelita; e foi ele também quem decidiu quais filhos levar e 

quais deveriam ficar em casa com a esposa. Com a família de José Gentil Cortez, 82 anos, 

aconteceu situação semelhante. Ele também foi o escolhido pelo pai, aos 11 anos, para ajudar 

no garimpo, enquanto o restante da família – a mãe e os outros dois irmãos permaneciam 

cuidando do sítio.  

Para aquelas famílias, a lida no garimpo em muito pouco se diferenciava da lida no 

campo, onde o contato com a terra permanecia sendo direto e a busca pela subsistência – aquilo 

que Marx apontou como “socialmente necessário para a reprodução física e social do 

trabalhador e sua família” (MARX, 1968) – seguia sendo a mesma empreendida no roçado. 

Não é de se estranhar que o ambiente do garimpo refletisse as mesmas particularidades da 

economia camponesa – onde “tanto a unidade de produção quanto a de consumo são 

constituídas por regras de parentesco e o caráter familiar da divisão de trabalho é responsável 

por muitas de suas especificidades” (GARCIA JR., 1983, p.16).  

Deste modo, os pais de família que trabalhavam nas banquetas de Brejuí, pareciam 

conservar o mesmo habitus (BOURDIEU, 2004) de camponês na condução do trabalho tanto 

em um quanto em outro território, de acordo com o que praticava no sítio, ou seja, 

administrando o ‘valor-trabalho’ de cada um dos integrantes da família da maneira como 

sempre fez e como via o pai fazer. Sobre isto, Klaas Woortmann aponta que independente da 



variedade com que tem sido construído o conceito de camponês, há um ponto comum: o caráter 

familiar do trabalho. Este seria o elemento central de uma lógica econômica própria do “modo 

de produção” camponês (WOORTMANN, K, 1995, p. 24). Um modo de vida marcado, 

principalmente, pela “relação direta com a natureza como base de sua produção material e de 

sua reprodução social baseada na família nuclear, no parentesco e na convivência coletiva” 

(SHANIN, 2005).  

Assim, se é o parentesco uma linguagem de conteúdo muito particular que fala sobre 

cada sociedade e o “sítio é um território onde o acesso à terra é dado por uma combinação de 

princípios de parentesco com o princípio moral do trabalho” (WOORTMANN, K, 1991, p. 52), 

as relações estabelecidas entre aquelas famílias de garimpeiros-agricultores também diziam 

muito sobre quem eram eles: entre o “garfeado” nas banquetas e a cadência das bateias, se 

reproduziam os mesmos falares do parentesco comum ao vai e vem das enxadas a carpir o 

roçado, pelo menos enquanto as famílias dos pequenos produtores transitavam livremente entre 

o ambiente do garimpo e do roçado16.   

Ter a origem na agricultura é uma recorrência entre várias categorias de trabalhadores 

que seguem o caminho do operariado, como os operários do sal de Mossoró/RN pesquisados 

por Brasília Ferreira (BRASÍLIA, 2000) e os operários da cana de açúcar e da indústria têxtil 

de Pernambuco estudados por José Sérgio Leite Lopes (LOPES, 2011). Muitos deles 

permaneciam atuando nos dois territórios de trabalho em nome de um reforço na renda familiar, 

a exemplo dos operários dos engenhos de açúcar – quando os patrões permitem a manutenção 

do roçado por seus empregados nos horários de “folga” (LOPES, 1978), e também devido à 

sazonalidade do ofício operário, como na labuta do sal:  

...aquele contingente que de agosto a dezembro morejava na colheita do sal, era o 

mesmo que, nos primeiros 6 meses do ano, lutava com a terra a partir das mais diversas 

relações de trabalho: pequeno proprietário, parceiro, meeiro, etc. Eram pessoas que 

vinham sem qualquer experiência associativa, a maioria das vezes analfabetos, sem 

qualquer intimidade com a existência de direitos para o trabalhador (BRASÍLIA, 

2000, p. 47).  

Por lidarem com uma atividade sazonal – a chegada das chuvas impedia a colheita do 

sal –, os salineiros da cidade de Mossoró-RN dos anos 1930 faziam caminho de mão dupla entre 

as salinas e o roçado: em janeiro, com a chegada das primeiras chuvas, voltavam à agricultura. 

                                                           
16 Depois, quando a mina se tornou empresa, só os homens seriam contratados – passariam a operários, 
assunto que será tratado adiante. 



Em La Grand-Combe às vésperas da criação da vila, a mão de obra também era “composta em 

sua maioria por camponeses dos arredores, que, habituados a um modo de vida voltado ao 

trabalho agrícola, apresentava comportamento migratório e sazonal” (ECKERT, 2012, p. 30). 

Da mesma forma sucedia entre os garimpeiros de Brejuí, especialmente os moradores das 

fazendas de Tomaz Salustino: com a chegada do período chuvoso, eles retornavam ao campo, 

de volta à lida com a lavoura e a criação do gado.  

Ao casar-se com a mãe de Luzinete Generosa dos Santos Fernandes, 57 anos, o pai dela, 

Severino Fernandes, aos 30 anos, em 1949, deixou a comunidade quilombola de Boa Vista na 

cidade de Parelhas/RN onde vivia, para trabalhar como morador do sítio Manoel de Paes, de 

propriedade de Sílvio Bezerra, filho de Tomaz Salustino. Fazia assim, o caminho que tantos 

outros descendentes de negros o fizeram em direção às fazendas de café de São Paulo, que, com 

o fim do trabalho escravo, retornariam na condição de colonos dos grandes fazendeiros da 

época. Entretanto, como aponta Martins,  

O trabalhador livre que veio substituir o escravo, dele não se diferia por estar 

divorciado dos meios de produção, característica de ambos. Mas, diferia na medida 

em que o trabalho livre se baseava na separação do trabalhador de sua força de 

trabalho e nela se fundava a sua sujeição ao capital personificado no proprietário da 

terra (MARTINS, 2004, p. 12). 

Desta forma, como morador na fazenda do novo patrão, Severino recebeu a proposta de 

trabalhar no roçado em épocas de chuva e, na seca, trabalharia na mina. “Teve tempo que de 

dia ele trabalhava no roçado de Dr. Sílvio e de noite ele trabalhava na mina, pegava às 4h e 

largava à meia-noite”. Ao trabalhador restava aceitar as condições estabelecidas pelo patrão e, 

mesmo depois que a mina passou a empresa, essa característica permaneceria: os trabalhadores 

seguiriam entrelaçados entre a mina e o roçado. 

Também em minas de Santa Catarina, aconteceu o mesmo que em Brejuí. Carlos Renato 

Carola aponta que a identidade cultural do trabalhador mineiro foi forjada no processo de 

transição em que tradicionais colonos e pescadores substituíram os respectivos modos de vida 

de origem pelo mundo das minas de carvão. Os trabalhadores que se encontram nesta fase de 

transição, entre um e outro ofício, ele trata como “colonos-mineiros” (CAROLA, 2004, p. 22).   

Os laços, portanto, entre os territórios da colheita da scheelita e do roçado, estavam 

fortemente amarrados por aqueles trabalhadores, mesmo entre as gerações seguintes, as dos 

operários, como veremos adiante. Não é para menos: a economia da região do Seridó é 



fortemente vinculada às atividades da pecuária17 e à cultura agrícola – afora a de subsistência, 

que garantia o sustento das famílias dos pequenos produtores, a cultura do algodão tornou-se 

uma referência quando se fala em grandes volumes de produção na região18. E mesmo entre os 

pequenos agricultores, o algodão foi, por muito tempo, a garantida de um reforço na renda. 

Quando a scheelita surgiu, esta cultura já estava entrando em crise devido à praga do bicudo 

que dizimou as plantações. Assim, para aqueles trabalhadores já acostumados a lidar com a 

terra, a opção de trabalhar com o minério significava trocar de ferramentas. Sigamos então, 

tratando a respeito de como esses agricultores-garimpeiros lidavam com os novos instrumentos 

de trabalho: a banqueta, a bateia, o garfo e a caixa.  

 

2.3 - No ritmo do telar, batear, garfear 
 

Ao assumir um posto em uma banqueta, o trabalhador que vinha da lida com a enxada 

precisaria a se familiarizar com um novo sistema de produção que incluía saberes e ferramentas 

específicas do novo ofício, os símbolos que representariam a identidade dessa nova categoria 

de trabalhadores. Como dito anteriormente, o labor no garimpo era realizado em equipes que 

se multiplicavam por toda a extensão do “Céu Aberto”, que foi loteado em banquetas – “valas 

cavadas na terra, cuja largura variava de 5m a 10m, dependendo da quantidade de recursos do 

pretendente” (CUNHA, 1988, p. 53), onde eram instaladas as “caixas” – caixotes construídos 

de madeira com uma portinhola para a saída de água.  

A caixa era ligada a uma bica também de madeira forrada de zinco ou de latas cortadas 

e dobradas naquele formato e tamanho. Entre o caixote e a bica ficava uma peneira, onde era 

colocado o material retirado do solo (areia, barro, pedras - tudo que se misturavam ao minério). 

Com a abertura da portinhola, a água escorria pela peneira e se misturava ao material, que 

escorria pela bica.  O quadro a seguir demonstra as diferentes versões dos interlocutores sobre 

o sistema de trabalho da época. 

 

 

                                                           
17 “A pecuária está associada à origem do Seridó, ao ambiente do misticismo católico coetâneo à fundação das 
primeiras cidades seridoenses” (MACÊDO, 2012, p. 178). 
18 “O algodão é muito frequentemente lembrado nos períodos em que são discutidas propostas de soerguimento 
econômico da região. Nesses momentos as falas que pensam a crise, re encenam um Seridó orgulhoso de si, 
exportador de um produto cuja excelência foi reconhecida no Brasil e no exterior. Neste sentido, mesmo ausente, 
o algodão ocupa um lugar no espaço como persona imagética na formação da paisagem regionalista” (Idem, p. 
177). 



Quadro 02: Sistema de trabalho no garimpo 

Oralidade Oralidade Oralidade 

Gentil Cortez 

 

A gente tirava a scheelita por 

intermédio de uma caixa, que 

nós não temos aqui (no 

museu) essa caixa, mas é 

uma caixa que lavava a terra 

e saía a scheelita com um 

garfo, era garfeado, né. Eu 

levava a água em um 

jumento, do poço Brejuí. 

Na caixa eram três pessoas: 

uma pra colocar água, outra 

pra garfear e outras pra 

fazer algum serviço que fosse 

necessário a benefício da 

caixa pra tirar o produto da 

scheelita. Nessa região aqui, 

nossa, tinha muita scheelita, 

que a gente juntava com as 

mãos ou com a enxada, 

porque era uma scheelita 

rolada em cima da terra e 

tinha muita produção.  

 

Angelita Félix Bezerra 

 

Tinha as pessoas que 

cavavam o barro e tinha 

outras pessoas que lavavam 

esse barro numa bateia, 

agora não sei de onde vinha 

a água, eles carregavam num 

jumento, então eles 

carregavam essa água, 

colocavam nuns tambores e 

ali eles tiravam aquela água 

e faziam um buraco assim no 

chão e ficavam bateando, 

mexendo pra lá pra cá a 

bacia até sair o barro 

todinho e ficar a scheelita 

concentrada, e aí passava o 

dia todinho nesse 

movimento, uns cavando e 

outros lavando, chamava 

lavando na banqueta. E a 

scheelita eles vendiam, tinha 

uma pessoa determinada que 

comprava a scheelita, essa 

scheelita era vendida pro 

dono da terra o Dr. Tomas 

Salustino.  

 

Reno Bezerra 

 

Geralmente era uma turma 

de quatro pessoas, onde 

havia a caixa, não é? No 

topo dessa caixa era 

inserido o minério, havia 

uma tela que fazia com que 

o material de maior 

granometria voltasse a ser 

malaxado, tinha um 

negócio, um equipamento 

chamado malaxador, era 

uma semi-curva pesada, em 

que as pessoas pisavam de 

um lado e de outro (mostra 

com os braços o movimento 

de uma gangorra) e com isso 

faziam o esmagamento das 

pedras menores. 

Evidentemente que as 

pedras maiores tinham que 

ser quebradas na marreta, 

então, atingidas uma 

determinada granulometria, 

elas passavam numa peneira 

e iam para a caixa. A caixa 

era um plano inclinado, 

revestido com estopas 

absorventes, esses sacos de 

linhagem e assim por diante. 

Então, depois de passada a 

scheelita, eles tiravam as 

estopas e lavavam em 

tanques onde o concentrado, 

numa primeira 

concentração ficava 

depositado, depois então, 

havia a passagem de ferro, 

tirando o ferro da scheelita 

e também a ustulação, 

porque a scheelita continha 

pirita, não é? E a pirita 

precisava ser ustulada pra 

se transformar em óxido de 

ferro, você tirava o enxofre. 

Tudo feito manualmente.  



Os diferentes relatos comprovam a diversidade de pontos de vistas a respeito da 

execução do trabalho nas banquetas. Gentil relembra que a ele, menino de 11 anos, cabia o 

trabalho de carregar água em jumento, já que a atividade exigia a utilização de muita água para 

a lavagem do material. A lembrança da presença da água no trabalho das banquetas também é 

forte no relato de Angelita, apesar de ela não ter trabalhado diretamente naquela tarefa. Talvez 

por isso, não se lembre de onde vinha a água, ao contrário de Gentil, que justamente por ser o 

responsável pela função de transportar a água, rememore até o nome do poço: Brejuí. Ao diretor 

da mina cabe a explicação mais técnica e detalhada de todo o sistema de trabalho. Considerei 

importante manter a integridade dos depoimentos para colocar em evidência os detalhes do 

ofício dos garimpeiros. 

As funções no garimpo eram, geralmente, divididas entre a mão de obra familiar: aos 

homens cabia o trabalho mais pesado: telar, batear, garfear. À esposa e aos filhos menores, 

restavam as tarefas auxiliares, uma forma de baratear os custos do ofício, já que com o trabalho 

dos filhos, não haveria a necessidade de contratar trabalhadores extras. Assim como sucede na 

família rural, onde o trabalho dos filhos é uma ajuda prestada ao pai em troca do consumo 

familiar, diferente do trabalhador pago. “Cada membro da família só tem acesso ao produto do 

roçado. Confrontado a um trabalhador pago, o esforço dos filhos aparece como gratuito” 

(GARGIA JR, 1983, p. 102). O pai de Gentil, por exemplo, não precisou contratar trabalhador 

para carregar água, assim como o pai de Angelita, que também contava com a ajuda de um filho 

– era um trabalhador a menos a ser contratado. Ambos, porém, como eram donos de banqueta, 

precisavam de outros trabalhadores para ajudar no processamento do minério – estes recebiam 

salário ou comissão pelo trabalho prestado.  

No figura 11, provavelmente, resultado da sequencia de registros que inclui a primeira 

foto aqui apresentada, aparece mais claramente a caixa onde era executado o trabalho de 

retirada da scheelita. Desta vez o garimpeiro parece posar, mostrando para o fotógrafo que 

acompanhava o patrão nesta visita às frentes de trabalho no “Céu Aberto”, como era executado 

seu trabalho: sentado na caixa, encurvado, manejando a bateia. Mais uma vez, as evidências 

das distinções sociais: o trabalhador negro aparece descalço, enquanto os visitantes 

permanecem posando muito bem vestidos. Atrás deles, a cena é observada por outro 

trabalhador, também descalço e visivelmente mais jovem do que o colega colocado em primeiro 

plano.  



 

Figura 12: Trabalho na caixa é acompanhado por Tomaz Salustino  

Fonte: arquivo da Mina Brejuí 

O trabalho de crianças tanto no campo quanto depois, no garimpo, era considerado 

natural para os pais, assim como era natural que crianças trabalhassem em atividades agrícolas 

e industriais na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, “até serem resgatadas pela escola”. 

Este fato foi observado, como aponta Thompson (2004, p. 202), nas minas menores, onde as 

“galerias eram às vezes tão estreitas que apenas as crianças poderiam atravessá-las sem 

dificuldades”. Elas também eram empregadas nos campos carboníferos maiores, como 

ajudantes de cozinha ou como operadores de portinholas de ventilação. Nas indústrias têxteis 

de Pernambuco, as crianças também eram empregadas em tarefas auxiliares, como verificou 

José Sérgio Leite Lopes (2011). Em Brejuí, no entanto, a presença de crianças e adolescentes 

no trabalho de extração da scheelita se restringiu, como apontam os relatos, durante o garimpo, 

enquanto trabalhavam com suas famílias. Depois, apenas os homens seriam contratados pela 

empresa. 

Os pequenos trechos (as banquetas), então, eram “dados” a “terceiros” na condição de 

Tomaz Salustino ser o único comprador por um preço estabelecido por ele. O sistema de 



trabalho na banqueta era administrado por “indivíduos de pequeno recurso” como aponta o 

referido relatório:  

“Esses donos de banquetas, geralmente indivíduos de pequeno recurso, empregam a 

sua economia na exploração do minério, pagando outros trabalhadores ou se 

associando com os mesmos, explorando assim gananciosamente o minério quando 

fácil de ser extraído, quando então, abandona a banqueta para iniciar o serviço em 

outra, empregando sempre um processo rudimentar, orientado apenas pela 

compreensão de um homem rústico” (idem). 

Este trecho do relatório demonstra bem, com destaque para “gananciosamente”, como 

se dava, de acordo com o ponto de vista de um documento oficial, o sistema de exploração do 

minério naquele momento: a regra era retirar a scheelita encontrada com mais facilidade em 

determinados veeiros e logo procurar outro, de preferência que fosse mais farto que o anterior. 

Os que não obtinham sucesso nessa empreitada iam embora. Não parecia haver, à época, 

preocupação com os danos causados aos homens e, muito menos ao meio ambiente. E o 

“homem rústico” ao qual o relatório se refere, seria justamente aquele sobre o qual tratamos 

aqui: o agricultor que foi trabalhar no garimpo para complementar sua renda. Sem o domínio 

das técnicas do ofício, eles cavavam o chão, ávidos à procura do minério, nem sempre 

cuidadosos com a segurança. 

Todo mundo fazia um buraco pra pegar a scheelita, quem era feliz pegava logo e 

quem não era, cavava 5, 10 metros e... (trecho inaudível) Mas quando começou logo, 

ele fazia assim, ele furava esse buraco aí quando chegava aculá eles iam cortando, 

fica mais alto do que essa... (aponta para a parede) Aí quando dava fé caía em cima 

do povo, matava gente... Ali matava tanta gente que botaram o nome de Fernando de 

Noronha, nesse tempo Fernando de Noronha tinha uma guerra lá... (ri)  

(Cícera Alves – entrevista na casa dela, na vila operária em out/13)  

 Não se sabe ao certo quantas mortes aconteceram durante o período do garimpo. Mas o 

relato de Dona Cícera demonstra que não foram poucas, ela mesma diz que presenciou vários 

acidentes desta natureza: as paredes dos buracos cavados pelos garimpeiros, por serem muito 

fundos e não contarem com nenhuma sustentação, desabavam sobre os trabalhadores. As fotos 

pesquisadas comprovam que o trabalho no garimpo, no entanto, não se restringia apenas ao uso 

da bateia. Muito em breve os garimpeiros lançariam mão da pólvora para explodir as rochas de 

calcário e ter acesso ao tactito onde a scheelita que se escondia longe do acesso de suas mãos. 

Como mostra a foto abaixo, não havia equipamentos de segurança: apenas explosivos e cordas 

para segurar as pedras, o que, evidentemente, não garantia a integridade física dos homens que 

executavam o serviço. 

 



 

Figura 13: Garimpeiros detonando a rocha 

Fonte: arquivo da Mina Brejuí 

Havia, entre os donos de banqueta, “pessoas muitas vezes de projeção no local, que 

financia a exploração com a compra de ferramenta, explosivo, dividindo os lucros com os 

trabalhadores” (idem). Entre estes, estava Luiz Bezerra de Araújo, hoje com 94 anos que, apesar 

de fragilizado pelo Alzheimer, consegue relembrar, comandava o trabalho dos seus contratados 

na retirada do minério.  Quem trabalhava para ele, segundo conta, eram considerados seus 

operários e recebiam um pagamento fixo pelo serviço. Cabo Bezerra, como ficou conhecido, 

relembra que nos quatro anos em que trabalhou naquela atividade, tirou muito minério. Todo o 

lucro que obteve foi resultado de uma única banqueta, onde mantinha cinco funcionários que 

“se arranchavam” lá mesmo, no local onde trabalhavam.  

Dr. Silvio Bezerra de Melo (filho de Tomaz Salustino) que deu a banqueta, eu tirava 

o minério e vendia à firma, eles pagavam a gente. Eu vivia lá vigiando, mas eu tinha 

vigia lá também. 



Na minha banqueta tinha muito minério, tirei muito minério, foi desses minérios que 

comprei meu caminhão, meus carros, fiquei muito bem de vida, graças a Deus. 

Eu era uma pessoa de confiança (de Tomaz Salustino) e sempre transportava os 

minério pra Recife, pra... (pausa) Eu e mais outros transportava o minério. 

(Luiz Bezerra de Araújo - entrevista na casa dele, em Currais Novos em Fev/12)  

A presença de vigias era necessária para evitar os roubos, muito frequentes no ambiente 

do garimpo. Os pequenos produtores, mais vulneráveis por não poderem pagar a um vigilante, 

também tinham o minério roubado, como relembra Cícera: “A gente enchia 3, 4 latas de pedra 

e amanhecia tudo vazio, roubo era comum, depois botaram polícia” (A presença da polícia no 

garimpo será detalhada no Capítulo II). Em nome da segurança, o transporte do minério de 

Currais Novos até Recife também era feito por pessoas de confiança de Tomaz Salustino, como 

o próprio Cabo Bezerra.  

O relatório do DNPM também identifica outros tipos de donos de banquetas, entre eles, 

comerciantes de Currais Novos e municípios vizinhos, policiais e até o padre da paróquia da 

cidade: a dele, segundo aponta o documento, era a banqueta que mais produzia, “motivada pelo 

grande número de trabalhadores, perto de 90 homens, de propriedade do vigário de Currais 

Novos – Mons. Erôncio Neto – o que era então compreendido pela mentalidade dos demais 

trabalhadores como uma graça divina” (Processo MME-DNPM 4133/43, v. 1, p.37 a 40). 

 A distribuição dos espaços produtivos, portanto, ao que tudo indica, obedecia a 

princípios de troca de favores ou clientelismo: naquela negociação circulavam acordos, não 

necessariamente explícitos, cujo peso variava de acordo com o grau de proximidade entre o 

candidato à banqueta e o que tinha a oferecer ao dono da propriedade, a exemplo dos 

comerciantes e do vigário beneficiados com banquetas. Assim, “cabia aos arrendatários não só 

vender o minério extraído exclusivamente ao proprietário da terra, como também, hipotecar sua 

lealdade” (ALVES, 1997, p. 87).   

 Além da retirada da scheelita através das banquetas, havia também os que, por não terem 

direito ao espaço “oficial” das banquetas e caixas, recorriam aos restos do minério que ficavam 

no “desperdício” depois da lavagem na caixa. Ali ainda era possível encontrar bastante minério, 

considerados “restos”. Assim, os excluídos daquele processo produtivo iam nos finais de 

semana procurar scheelita no meio dos “desperdícios”. 

Aquela água suja, aquele barro que ficava derramando, as pessoas podiam 

aproveitar, chamava-se desperdício, ali as pessoas arranjavam muita scheelita, que 



quando iam despejando ela ia se concentrando, mas muitas desciam e eles, as pessoas 

que estavam lá sem trabalho, no domingo aproveitavam pra relavar aquela areia, 

aquele barro e tirar scheelita, ainda tirava scheelita, essa scheelita era da pessoa 

própria. 

(Angelita Félix Bezerra – entrevista na casa dela em Lagoa Nova/RN em out/13) 

 

Então, no garimpo de Brejuí ser constituiu uma espécie de hierarquia no processo de 

trabalho: acima da pirâmide havia os comerciantes e o vigário da cidade a quem cabia o usufruto 

das banquetas com maior produção; em seguida estavam os garimpeiros vindos de outras minas 

e os agricultores que buscavam outra fonte de renda com o minério e que tinham a sorte de 

receber uma banqueta “dada” por Tomaz Salustino ou contavam com algum recurso para 

arrendar a banqueta; no final desta cadeia, os excluídos, que mesmo assim, conseguiam tirar 

algum proveito explorando os “desperdícios”. E no topo da pirâmide, Tomaz Salustino, quem 

orquestrava todo aquele processo.  E, ainda que integrassem aquela cadeia,  

os garimpeiros não sabiam pra que servia a scheelita, depois é que a gente foi saber 

que era pra fabricar material bélico, pra guerra, mas quando começou a escavar 

ninguém sabia pra que era, sabia que era um minério pra vender, como se vendia a 

colombita e o berilo. 

(Angelita Félix Bezerra – entrevista na casa dela em Lagoa Nova em out/13) 

Os garimpeiros não pareciam se importar o destino que seria dado ao fruto da colheita 

que faziam naquela terra e sim, o resultado imediato que viria com aquele trabalho, diferente 

da agricultura, que, como reforça Angelita, “arranjando a pedra, já era dinheiro e na 

agricultura você ainda vai plantar, colher, passar um tempão pra no fim do ano ter algum 

produto e na mina, você quando acabava de apanhar a scheelita já era um dinheiro, só era 

vender, era mais fácil, era isso que o povo queria”. Foi por isso então, que o “povo” trocou a 

lavoura pela colheita da “pedra pesada” e levou a família junto. Homens, mulheres e crianças 

que antes só dominavam os saberes do campo e, agora, buscavam se familiarizar com os ofícios 

do garimpo. Às mulheres em especial, cabia, assim como nos domínios do sítio, prestar suporte 

para o pai ou marido, como veremos a seguir. 

 

2.4 - As mulheres e o garimpo 
 

Não é de se estranhar que houvesse mulheres trabalhando no garimpo de Brejuí, se, 

como tratado anteriormente, iam para o local, famílias inteiras de pequenos produtores rurais 



em busca de alternativas para a subsistência. Não é à toa, portanto, que uma mulher está entre 

os principais interlocutores: Cícera Alves; e o relato da minha mãe sobre como era o trabalho 

no garimpo de Tomaz Salustino, antes de se tornar uma empresa constituída, foi o primeiro que 

surgiu e deu origem a esta pesquisa. Além de ajudar ao pai, ela também auxiliava outros 

garimpeiros no trabalho auxiliar de “imar” a scheelita: 

Eu tirava o ferro com um ímã, pegava uma vasilha, uma lata e ficava passando um 

ímã e tirando o ferro do imã. Ele ficava cheinho de ferro, aí era só limpar. O ferro, 

jogava fora. Aí tornava a passar até não ter mais ferro, até não pegar mais no imã, 

enquanto tinha ferro, o imã saía cheio.  

Esse serviço eu fazia pra os outros garimpeiros e pra papai na barraquinha onde a 

gente ficava. As pessoas traziam a scheelita, e eu fazia o serviço. Eles traziam aquela 

quantidade e eles pagavam: quanto mais, mais dinheiro. Daí eles levavam a scheelita 

e entregavam ao dono da banqueta, aí essa pessoa ia e entregava a um gerente que 

ficava de receber a scheelita pra entregar a Tomaz Salustino. 

Tinha muita mulher no garimpo, toda família levava suas mulheres, os pais levavam 

as filhas e quem era casado levava as mulheres pra cozinhar, lavar e cuidar da casa, 

da barraca. Não sei bem se alguma ajudava a cavar, mas ajudava a batear, esse 

pessoal que trabalhava com a própria produção, não pagava a ninguém, os lucros 

eram pra eles próprios.  

Eu tinha uns 16 anos, achava bom, não conhecia outra coisa e era uma novidade. 

Quem ia pra mina, todo mundo da mina era chique, porque pensava que todo mundo 

tinha dinheiro, sabe? E arranjava sim, não muito, mas arranjava. 

(Angelita Félix Bezerra - entrevista na casa dela em Lagoa Nova, em fev/13) 

Não há como se ter uma ideia, nem que superficial, da quantidade de mulheres que 

trabalhou no garimpo em relação ao número de homens (até sobre eles, o cálculo é impreciso). 

Alguns homens dizem que elas eram poucas, quase nenhuma. Já as interlocutoras, por outro 

lado, garantem que havia bastante mulheres entre as banquetas de Brejuí. E as que foram para 

o garimpo cumpriam seus papéis de filhas e esposas, sabedoras de que iriam ajudar aos pais e 

maridos no trabalho de extração do minério com as tarefas auxiliares, além de se ocuparem dos 

trabalhos domésticos, assim como o faziam no sítio.  

Importante observar que as mulheres foram trabalhar no garimpo quando muito jovens, 

eram, portanto, dependentes economicamente dos seus pais, assim como suas mães também o 

eram, apesar de contribuírem com sua participação na renda familiar. Deste modo, o que 

apuravam com o trabalho entrava no todo do orçamento doméstico, afinal, era através do uso 

da força familiar, que as tarefas no garimpo eram cumpridas, da mesma forma como acontecia 

no roçado. Tanto em um quanto no outro território, “havia diferenças de sexo e idade nas tarefas 

executadas, assim como quem decidia o quê” (GARCIA JR., 1803, p. 59) e, para elas, era 



natural que fosse daquela forma, uma vez que já estavam acostumadas com o sistema de divisão 

de tarefas no sítio: “Nesse tempo as mulheres não tinham essa influência de serem donas de 

alguma coisa nem de decidir nada. Elas eram só de casa” (Angelita Félix Bezerra). 

A exemplo da divisão de tarefas no roçado, onde é o homem, o pai de família a quem 

cabe a função de prover a casa (GARCIA JR., 1803, p. 59), no garimpo, quem geralmente 

determinava a ocupação das mulheres também era o marido ou o pai, como é de praxe nas 

relações tradicionais de trabalho. Emprego aqui o conceito adotado por Avtar Brah, para quem 

as relações patriarcais são uma forma específica de relação de gênero em que as mulheres estão 

numa posição subordinada (BRAH, 2006, p.351). Sherry Ortner complementa, argumentando 

que a dominância masculina sempre coexiste com outros modelos de relação de gênero 

(ORTNER, 2007, p. 26).  

Sendo, portanto, aquelas famílias caracteristicamente camponesas e patriarcais, cabia às 

mulheres obedecer ao que determinavam seus pais e maridos sobre suas tarefas no trabalho do 

garimpo. E se o parentesco promove um tipo de relacionamento que se constitui através do 

processo de integração entre a reprodução biológica e a reconstituição social da pessoa - como 

apontam João Pina Cabral e Antónia Pedroso de Lima (CABRAL e LIMA, 2005, p. 366), a 

forma como se davam as relações nos sítios, certamente seguiu definindo as relações sociais 

neste novo ambiente de convivência, guiadas pelas regras do parentesco.   

Entretanto, algumas das mulheres, as que apresentavam mais iniciativa e disposição para 

o trabalho braçal, como a irmã de Cícera, Josefa Alves, se aventuravam nos papéis 

prioritariamente reservados aos homens devido ao grande esforço físico que exigiam: os de 

“batear” e “telar”, por exemplo.  Aquela, porém, não era para elas, uma batalha por direitos 

iguais, nem os homens se opunham às suas iniciativas. Era, antes, a necessidade da mão de obra 

que falava mais alto: o ‘valor-trabalho’ ali, não considerava o gênero como critério, da mesma 

forma como acontece nas atividades agrícolas conduzidas pelas famílias rurais: todos, homens 

e mulheres, compõem a mão de obra do grupo, onde, de uma forma ou de outra, têm que 

trabalhar.  

As mulher trabalhava do mesmo jeito dos homens, bateava, telava... Eu tenho uma 

irmã que botaram o nome dela de Zefa Bateia, porque era a que mais bateava! (ri) 

Tinha muita mulher no garimpo, tinha demais. Eram as mulheres dos homens, era 

mulher solteira, era toda qualidade... Tinha uma Maria... Agora não me lembro o 

nome dela, era Maria... (faz um esforço para lembrar do sobrenome, mas desiste) Ela 

virava caixa como um homem, minha filha, era dona de uma turma, era... Aqui tinha 



muita mulher trabalhadeira, tinha pensão, tinha comer pra quando chegasse, aqui 

era bom demais! 

Quando era por essa hora vinha num negocio assim cheio de coisa, embalagem, não 

sabe? Ali dentro vinha batata cozinhada, vinha cuscus, vinha tudo no mundo! (ri) A 

gente fazia a janta se quisesse, se não quisesse...  

Quem trazia essa comida? Era as mulheres que cozinhava e botava tudo ali pra gente 

comprar, aí cobria com um paninho, aí o cabra botava nas costas e ia s’imbora 

[vender]. (ri) 

(Cícera Alves - entrevista na casa dela na vila operária em out/12) 

 

Marcou a lembrança de Dona Cícera a presença de uma mulher que “virava caixa como 

um homem” e da irmã dela, que de tanta desenvoltura que tinha com a bateia, recebeu o apelido 

de “Zefa Bateia”. Além de trabalhar na linha de frente da produção e de auxiliar os pais e 

maridos na extração da scheelita, de cuidar das tarefas domésticas, elas também cozinhavam 

para vender no garimpo. Cícera assegura que lá havia muita mulher e garante certeza nessa 

informação por que circulava com liberdade pelo ambiente do garimpo e assim, conheceu muita 

gente. Pergunto se havia prostitutas e ela diz que sim, mas que quando Tomaz Salustino 

descobria, “mandava s’imbora do garimpo”. A família dela - pai, madrasta e irmãs - morava 

em um sítio nas proximidades do garimpo. Solteira, montou uma barraca no garimpo, onde 

ficava sozinha, cozinhando, lavando e costurando as roupas dos garimpeiros, e vendendo 

artigos para eles.   

Eu fiz minha barraca de barro com uma colher, construí sozinha e Deus. 

Cozinhava pros garimpeiros, cada um pagava 1.500, cozinhava, pra 20, 30 pessoas, 

logo quando começou. Em Currais Novos tinha um aleijadinho que se chamava Brás, 

aí eu dava a roupa e um chinhelinho pra ele ficar comigo na barraca me ajudando. 

Naquele tempo todo mundo tinha respeito, eu cozinhava só e tinha eles como conta 

de uns irmãos, era gente muito boa, se dissesse uma coisa que os outros não gostasse, 

ah minha filha o rebuliço tava feito, era. Nesse tempo tinha... Hoje é que a gente não 

se confia mais em ninguém, naquele tempo você podia armar uma rede e dormir... 

Jaia Galvão, que é sobrinho de Dona Tetê [Tereza Bezerra, esposa de Tomaz 

Salustino], às vezes ele chegava na minha barraca e pedia pra eu ir comprar cana 

pra ele, que ele gostava muito de beber, eu ia no outro barracão comprava dava uma 

rede a ele, ele bebia e passava o dia inteiro lá dormindo e nunca espiou pra minha 

cara pra dizer “você hoje tá mais feia”, não. Eu não tenho o que dizer de homem, 

graças a Deus. 

Eles eram como um bocado de irmão pra mim. Eles sabendo que você respeita eles 

num são enxerido. Eles traziam perfume, confeito tudo pra mim. 

(Cícera Alves - entrevista na casa dela na vila operária em out/12) 

 



Naquela barraca, enquanto garantia o próprio sustento, Cícera foi construindo laços de 

amizade e parceria, tanto, que reforça, considerava os garimpeiros como “irmãos”. Com muitos, 

firmou vínculos de compadrio, durante as festas de São João – compadres de fogueira19, que 

para os sertanejos, tem o mesmo valor do compadrio de batismo ou casamento: é compromisso 

para a vida toda.  Cícera tinha nesses compadres, vigilantes de sua segurança no garimpo. Ela 

construiu assim, uma “rede Ego-centrada de solidariedade” (WOORTMANN, 1987, p. 190).     

As festas juninas que aconteciam na mina quando ainda era garimpo e depois, na vila 

operária quando tornou-se empresa, parecem ser o assunto favorito de Cícera. Ela recorda que 

preferia dançar com os rapazes de fora, em detrimento dos moradores locais. O cenário descrito 

por ela lembra o do baile de Natal no bourg de Bourdieu (BOURDIEU, 2006): as moças do 

lugar preferiam os forasteiros, enquanto os camponeses eram preteridos, sendo condenados 

desta forma, ao celibato, o que repercutia negativamente em sua auto-estima e, 

consequentemente, nos assuntos da herança da propriedade rural. Nas festas da mina, acontecia 

algo parecido: 

Tinha os que vinha de fora, só você vendo... Eu só dançava com os que vinha de fora. 

Aqui num tinha não, que aqui era assim, você sabe que gente de sítio é beradeiro! (ri) 

Os que vinha de fora era tudo alinhadim... 

(Cícera Alves - entrevista na casa dela na vila operária em out/12) 

 

A preferência para casar, entretanto, para Dona Cícera, foi por um igual. Segundo ela, 

os homens “ricos” (aqueles colocados acima das moças “pobres” na hierarquia do garimpo – 

os feitores das banquetas, por exemplo), só queriam se “aproveitar” delas. Ela relembra os 

inúmeros casos de moças que ficaram grávidas e sem marido, uma desonra para a família 

tradicional camponesa. O casamento, porém, foi contra a vontade do pai. O namorado era viúvo, 

também garimpeiro, e já tinha quatro filhos. Cícera reclama de o marido ter sido mulherengo, 

de maltratar os filhos (além dos quatro filhos do primeiro casamento do marido teve mais 10), 

mas reconhece a qualidade do parceiro de “nunca ter deixado faltar comida em casa”, um valor 

considerado alto, num ambiente como aquele, repleto de necessidades.  Se para aquelas 

mulheres contar com a comida na mesa todos os dias era considerado sorte, imagine quando 

                                                           
19 O compadrio de fogueira é estabelecido entre duas pessoas quando elas pulam juntas a “fogueira de São 
João” na noite desse santo ou no de Antônio ou Pedro. Nessas festas, conhecidas localmente pelo nome 
genérico de “São João”, cada casa acende uma fogueira na sua frente (LANNA, 1995, p. 234).  



podiam comprar roupas e sapatos. Minha mãe relembra o que comprou com o primeiro dinheiro 

da scheelita a que teve acesso:  

Na primeira venda que meu pai fez da scheelita, nós fomos na loja de Radir 

Pereira que lá vendia de tudo: tecidos, sapatos... Nesse tempo eu não tinha um 

sapato alto, só gostava de sapato alto, foi meu primeiro sapato alto, com o 

apurado da mina. E esse sapato ficou por muito tempo, que eu não podia mais 

comprar outro, só tinha esse sapato. Era bonzinho aquele sapato, durou muito. 

(Angelita Félix Bezerra – entrevista na casa dela, em Lagoa Nova/RN em out/12) 

A compra do sapato com o primeiro “apurado” da scheelita foi um marco para esta 

mulher que até então não havia tido a oportunidade de possuir um sapato alto, e agora, com a 

renda advinda com a nova atividade do pai, era presenteada por ele, podendo realizar o desejo 

de consumo. Na mesma ocasião em que comprou o sapato, foi fazer a foto, não só para registrar 

o acontecimento, mas também porque queria marcar os 16 anos de idade. Assim, foi até a 

fotógrafa (da qual não lembra o nome) da cidade e lá, na rua, fez a pose, com a orientação da 

fotógrafa para eternizar o acontecimento.   

O consumo tem de ser reconhecido como parte integrante do mesmo sistema social 

que explica a disposição para o trabalho, ele próprio parte integrante da necessidade 

social de relacionar-se com outras pessoas, de ter materiais mediadores para essas 

relações (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p. 26). 

  

Figura 14: Angelita com os sapatos comprados com o primeiro “apurado” da mina 

Fonte: arquivo pessoal da autora 



Participar da exploração do minério junto com a família, tentar trabalhar em pé de 

igualdade com os homens e assistir às condições financeiras familiares melhorarem, estimulava 

aquelas mulheres a exercer o poder de agência, no sentido mais comum do termo: “forma de 

poder que as pessoas têm à disposição, de agir em seu próprio nome, de influenciar outras 

pessoas e acontecimentos e de manter algum tipo de controle sobre suas próprias vidas” 

(ORTNER, 2007, p. 64). Entretanto, ao se verificar a mulher como subalterna, Spivak (2003, 

p. 322) sugere a possibilidade que “a existência da coletividade em si mesma é persistentemente 

excluída, mediante a manipulação da agência feminina”.   

As mulheres, junto com os adolescentes e as crianças, eram, grosso modo, o apoio ao 

trabalho desenvolvido pelos homens. Dentro da pirâmide hierárquica que se desenhou no 

garimpo, estavam localizadas na base dela, abaixo dos trabalhadores, que por sua vez, estavam 

submetidos aos donos das banquetas. Estes ficavam abaixo de Tomaz Salustino, o topo da 

pirâmide, o poder central. As mulheres, os jovens e as crianças seriam então, os coadjuvantes 

deste processo, ocupando, junto com os homens, a posição de subalternos – “grupos oprimidos 

e sem voz: proletários, mulheres e camponeses” (SPIVAK, 2003, p. 299). Depois, com a 

regularização da empresa, as mulheres sairiam de cena, apenas os homens seriam contratados 

como operários. Elas passariam, a partir daí, a compor a família operária, assunto sobre o qual 

trato a seguir.  

2.5 – De garimpo a mina 
 

Diante da grande demanda do mercado internacional, Tomaz Salustino percebeu que 

seria mais rentável oferecer ao mercado a scheelita beneficiada ao invés do minério bruto como 

fazia até então, assim, decidiu regularizar a mina: em 1952, contratou o engenheiro metalúrgico 

Sandoval Carneiro para instalar a usina de beneficiamento da scheelita. Foi a primeira mina da 

região que partiu para a industrialização. Surgia a Mineração Tomaz Salustino S/A, empresa 

registrada, cujo nome de fantasia permaneceria Mina Brejuí. A exploração continuava a céu 

aberto, porém, contando com máquinas e explosivos (dinamite) de forma mais intensa. 

Começava a aprofundar a exploração: os túneis alcançariam 150m de profundidade, somando 

ao todo 70 km de galerias. 

 

O Céu Aberto, depois de um certo tempo, a partir de 1952, foi totalmente mecanizado: 

foram comprados uma escavadeira de esteira, um trator D7 e equipamentos de 

perfuração, que no inicio era um martelo que dava 1,80m de perfuração, por outros 

equipamentos que chegavam a perfurar até seis metros de profundidade. Então o Céu 

Aberto passou a ser uma atividade de alta produção em termos de minério.  



(Reno Moreira Bezerra – diretor da Mina – entrevista concedida no escritório da 

empresa em out/2012)  

  

Figura 15: Estrutura da Mina Brejuí depois que passou a empresa 

Fonte: arquivo da Mina Brejuí 

 

 

 
Figura 16: Estrutura da Mina Brejuí atualmente 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

A produção garimpeira foi interrompida durante seis meses até que a empresa fosse 

regularizada. Aquele momento de mudança da história da mina foi também de incertezas para 

os trabalhadores, pois não se sabia ao certo quando começariam a ser contratados como 

operários. Muita coisa seria diferente a partir dali, como bem define o relato de Cícera, para 

quem antes, as atividades da extração do minério não havia diferença de gênero: enquanto 



garimpo, trabalhavam juntos homens e mulheres. Ela recorda, durante o período de mudança, 

permaneceu com outras mulheres. Depois, o trabalho feminino seria restrito a cozinhar para os 

trabalhadores. 

Quando a mina parou todo mundo foi s’imbora – ele tava registrando, mas pra passar 

pra mina, nesse tempo era garimpo, e pra passar a mina custava, o povo ia s’imbora, 

mas ficava esperando.  

Nesse tempo eu ainda era mocinha, aí o finado Salustino botou um monte de mulher 

e só tinha um viúvo, aí nos telava e bateava, e nós vendia a scheelita, e vendia a 

scheelita a 1.500 o quilo. Era uma nota de 10 tões e uma de 500 réis. 

Quando a mina registrou, ficou separado (os homens das mulheres), porque era esse 

negócio de fazer túneis, dessas coisas... E eu fiquei cozinhando. Cansei de cozinhar 

pra 20, 30 pessoas.  

Aí, quando parou a mina, aí tinha um neguinho aqui que fazia toda qualidade de 

cantoria. Aí quando parou ele cantou: 

Parou a mina, taí a situação 

Só se vê gente embora de pés e a caminhão 

Vejo dizer que isso é ordem federal 

Isso para o pessoal 

Causa admiração 

De boca em boca, aqui, ali, acolá 

Minha gente, porque será, isso vai custar ou não? (ri) 

(Cícera Alves - entrevista concedida na casa dela na vila operária em outubro de 2012) 

Apenas os homens seriam contratados: tratava-se, a partir dali, de uma atividade 

exclusivamente masculina, na qual a família operária passaria a ocupar o segundo plano, 

tornando-se dependente dos trabalhadores masculinos – os pais de família, da mesma forma 

como foi identificado por José Sérgio Leite Lopes entre os operários do açúcar (LOPES, 2011, 

p. 584). Aquele momento de transição foi também de mudanças na vida da família de Gentil: o 

pai dele não aceitou ser operário da mina. 

No mês que papai tirou três mil quilos de scheelita, teve outro rapaz que tirou cinco 

mil e Dr. Tomaz gostava de prosear com o povo, ele chegou e disse: 

- Braz, a partir de hoje você vai passar pra firma, vocês estão enricando às minhas 

custas, tão tirando três mil quilos de scheelita. Papai disse: 

- Não, não vou querer ficar trabalhando mais você não, você só paga o salário de 

fome. 

Aí ele disse: 

- Muito bem Braz, agora você disse, disse, disse, direitinho: você tem uma 

propriedade perto da minha, você paga quatro mil réis ao funcionário e ainda dá a 

mesa (almoço). E eu, sabe quanto é que pago? 500 réis: você é pobre e eu sou rico.  

Quando ele passou a firma, aí nós fomos embora. Até 1953 nunca vim aqui nem 

passear. 

 



(Gentil Cortez - entrevista realizada no almoxarifado da mina em junho/12) 

 

Apesar do tom da conversa, Seu Gentil garante que seu pai não se indispôs com Tomaz 

Salustino com aquele episódio: as relações de “compadres” permaneceram depois. Porém o teor 

do diálogo refletia bem a tensão do momento pelo qual a atividade da extração da scheelita 

atravessava no Seridó: ou os garimpeiros seriam a partir dali operários da Mina – contratados 

com carteira assinada passando a receber um salário fixo por mês –, ou iam embora: ali não 

havia mais espaço para aventuras.  

Segundo Georg Simmel (1964), o conflito tem relevância sociológica exatamente por 

provocar mudanças nos interesses grupais. O autor critica as análises reducionistas que visam 

encontrar a unidade dos indivíduos e das sociedades, em que o conflito seria excluído como 

objeto de estudo. Ele destaca a impossibilidade de uma “pure unification” (SIMMEL, 1964, 

P.15), demonstrando que unidade e contradição são constitutivos da pessoa, ou seja, todo 

indivíduo contém em si unidade e fragmentação, e isto é importante para pensarmos sua 

inserção dentro de grupos sociais e da própria sociedade. Portanto, a idéia de conflito tem de 

ser percebida em seu caráter dialético, pois se marca a dissociação entre indivíduos, também 

opera no campo associativo, gerando esferas de negociação e alianças. Assim, considerar as 

dimensões do conflito permite que abarque a complexidade do processo de construção das 

identidades sociais.  

Desta forma, alguns pequenos produtores que haviam aproveitado a sazonalidade da 

produção agrícola em função da seca, lançando mão de uma atividade alternativa para o uso da 

força de trabalho de seu grupo doméstico, voltavam para o roçado, a exemplo dos operários da 

cana de açúcar (GARCIA JR., 1983, p. 61). A maioria, entretanto, resolveu permanecer em 

nome da estabilidade do emprego e da possibilidade de ter acesso a direitos trabalhistas 

assegurados pelo patrão – garantidos pelo então Governo Vargas –, uma grande novidade por 

aqueles sertões tão acostumados aos mandos e desmandos dos coronéis (MACÊDO, 2012).  

Os trabalhadores do antigo garimpo que optaram por permanecer, se juntaram aos 

operários recém-contratados que traziam a experiência de outras minas, eram, portanto já 

mineradores que, junto com o antigo corpo de garimpeiros, passariam construir uma nova marca 

para o grupo que nasceria a partir dali: surgiria então a partir dali, outra identidade, a operária, 

sem, todavia, cortar definitivamente os laços que os uniam à antiga identidade de garimpeiros-

agricultores, pois esta ainda permaneceria forte neste processo de mudança.  



Então Tomaz Salustino contratou, fichou o pessoal e começou a exploração pela 

própria Mineração Tomaz Salustino. A partir daí, passaram a ser assalariados e 

recebendo prêmio de produção. Uma das vantagens que a Mineração oferecia era 

justamente esse prêmio de produção, que evidentemente nada mais é do que um 

reconhecimento ao esforço da pessoa e também a capacitação, porque a pessoa fazer 

um esforço tirando pedra estéril é bobagem, porque não vai produzir nada, tá certo? 

(Reno Moreira Bezerra – entrevista concedida na casa dele em fev/13) 

 

 

Figura 17: Troca de turno dos operários 

Fonte: arquivo da Mina Brejuí 

 

Em busca, portanto, de uma produção mais otimizada, na fase inicial enquanto empresa, 

a mina foi dividida em dois setores: a “firma” que através do processo de mecanização 

exploraria a parte de baixo da mina, e os “tarefeiros” que explorariam a parte de cima das serras, 

dando continuidade ao sistema anterior, o das banquetas. Os donos das banquetas que mais 

deram lucro ocupariam o papel de tarefeiros. Os operários ficariam registrados na firma, 

recebendo os direitos garantidos pela legislação trabalhista em vigor (1945), cujo salário 

mínimo tinha valor superior ao pago na agricultura: forte incentivo para atrair a população rural 

para o operariado.  Seria oficializada, a partir daquele momento, a proletarização do 

campesinato (LOPES, 1988, p. 18)20 na cidade de Currais Novos.  

                                                           
20 Mais sobre proletarização do campesinato: Tugan-Baranowisky, 1970, p. 359-360; Kowalevski, 1898, p.202-
203; Kautsky, 1974, p. 219-226; Hareven, 1922).  



Esse novo modelo de produção exigia outra estrutura de moradia para os trabalhadores. 

Assim, a construção da vila operária na década de 1950, com as suas primeiras 60 casas de 

alvenaria, garantiria a permanência dos funcionários mais próximos ao trabalho, especialmente 

os mais graduados. Os funcionários com cargo de chefia ficavam nas casas maiores da vila. 

Porém, as barracas de taipa de antes permaneceram em convivência com a nova vila operária, 

cujas casas não eram suficientes para acomodar todos os operários. 

 

 

Figura 18: Barracas de taipa em convivência com a nova vila operária 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

 

Esta vila paralela, “as barracas” (em destaque na figura 16) como era chamada, era 

destinada aos que exerciam tarefas sem qualificação – os operários. Aquele arranjo provocaria 

o surgimento de uma “hierarquia social” entre os vizinhos, de acordo com os cargos ocupados 

na empresa e com o local onde morassem: entre as barracas havia a Rua da Pólvora, Rua Central 

e Rua do Cacimbão. A vila seria as “barracas” da firma, como chamavam os operários. 

Naquele tempo era o seguinte: tinha uma parte que era uma coisa de profissão, quem 

era profissional, o cabra que era engenheiro, era motorista, esses... Quando era 

técnico, não morava nas barraca, se morasse nas barraca, era esperando uma casa 

na vila. Nas barraca, quem morava era quem trabalhava no subsolo, quebrando 

pedra, quem fosse peão, peão era das barraca. Agora, quem fosse chefe, era da vila, 

sabe? 

Quem morava nas barraca eram as “barata”, e quem morava na vila, “percevejo”. 

Era no tempo que a gente era jovem, né? No tempo que a gente jogava bola, quando 

formava time, nós mesmo fazia campeonato, nós fazia o time da Rua da Pólvora, Rua 



Central, do Cacimbão, era a Rua das Barraca da Firma - da vila era dos Percevejo. 

Os cabra das barraca era brabo, os da vila era frouxo, sabe? Quando perdia, eles já 

corria, com medo de apanhar. (ri) 

(Altamiro Cassimiro da Silva – 50 anos - ex-operário - entrevista na vila operária em 

fev/13) 

 

  

Figura 19: Altamiro Cassimiro, 50 anos, ex-operário 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Como foi identificado entre os operários do açúcar (LOPES, 2011, p. 175), cujo 

emprego estável em usina estava associado ao casamento e, consequentemente, à possibilidade 

de usufruto de uma casa na usina, na mina também ocorreu de as famílias se enraizarem em 

torno da atividade: primeiro com as barracas de taipa, que com o tempo foram extintas, 

permanecendo apenas as casas da vila operária, estas, porém, insuficientes para acomodar todos 

os operários da mina. A maioria residia em Currais Novos, assim, os ônibus da empresa se 

encarregavam de fazer o transporte de seus funcionários para o trabalho, e de volta para casa, 

todos os dias e em tempos do auge da produção, 24 horas por dia.    

Quem permaneceu morando na vila operária, usufruiria ainda da estrutura oferecida pela 

empresa: escola, igreja, clube, campo de futebol e quadra de esportes. As pessoas assim, não 

precisariam sair da vila para terem atendidas as suas necessidades21. Estaria, assim, mais 

próximo da grande família mineira criada e ritmada pela filosofia da empresa (ECKERT, 1993), 

alicerçada no modelo que começou a se desenhar ainda no garimpo, ou seja, em um poder 

                                                           
21 Como observaram Lucy Cristina Ostetto, Marli de Oliveira Costa e Roseli Bernardo no trabalho intitulado A 
casa e a Vila: a família operária e a moradia na região carbonífera de Santa Catarina entre 1913 e 1930, “as vilas 
operárias constituiam-se espaço de abrigo e controle da força produtiva, já que as empresas construíam vilas 
como pequenas cidadelas” (OSTETTO, COSTA, BERNARDO, 2004, p. 105). 



paternalista sobre o qual abordarei no capítulo II. A vida naquele local contribuiria para uma 

nova construção social daquele grupo, cadenciada pela atividade operária cujo ritmo seria 

pontuado pela mina, situação semelhante à encontrada por Cornélia Eckert em La Grand-

Combe:   

Ali, a Companhia consolidou uma política paternalista e fundou a ética do trabalho 

como uma subcultura operária produtora de capital. Ela estabeleceu seu domínio não 

somente nos espaços fundados, mas na multiplicidade de relações sociais cotidianas, 

dominando as relações temporais dos grupos habitantes da vila mineira pelo consenso 

em torno de seu projeto de construção de uma comunidade de trabalho como uma 

“família corporativa” (ECKERT, 1993 p. 18).  

Com a mina agora funcionando na condição de empresa e os trabalhadores sendo 

denominados de “operários”, morando na vila operária ou sendo transportados para o trabalho 

em ônibus, contando com jornada de trabalho, salários mensais, benefícios trabalhistas, além 

de receber prêmios por produção, tudo isso proporcionaria o surgimento de uma nova 

identidade. Identidade esta reforçada, ao longo dos anos, pela própria empresa, a exemplo do 

conteúdo do Relatório da Mineração Tomaz Salustino 76/7722, que registra a fase em que se 

encontrava a empresa na época: com 33 anos de existência, atravessava um dos melhores 

momentos: contava em seus quadros com “cerca de 700 operários e com a produção de duas 

minas integrantes do grupo – a Mineração Tomaz Salustino e a Mineração Potyra, que operava 

a Mina Bonfim, situada nas proximidades da cidade de Lajes”, também no Seridó. Somadas, a 

produção das duas minas, representava 50% do valor total das exportações realizadas pelo 

Estado na época, alcançando no triênio 1973/1974/1975 o montante de 2.434 toneladas de 

scheelita.23  

O referido relatório também reforça a memória do fundador da Mina como “o homem 

que acreditou na pedra pesada”, responsável pelo tom empreendedor da empresa até aqueles 

dias e pelo status que Mineração Tomaz Salustino conquistou no país e no exterior; destaca o 

cuidado com a segurança e os direitos de seus trabalhadores “acima até das determinações 

exigidas por lei” e enfatiza o papel dos operários naquele processo produtivo:  

Não fosse a valiosa contribuição do homem nordestino, disposto a participar dessa 

atividade diferente, a empresa não seria o que é hoje. Por isso, o empenho dos 

dirigentes em retribuir parte daquilo que o operário ajudou a implantar. Integrando 

hoje a terceira geração de trabalhadores, a empresa sente-se orgulhosa em contar no 

                                                           
22 Nesta mesma época, ironicamente, era lançado o documentário “A pedra da riqueza” por Vladimir Carvalho, 
que denunciava as condições precárias dos trabalhadores das minas de scheelita da região do Vale do 
Sabugi/PB. 
23 Relatório da Mineração Tomaz Salustino 76/77. 



seu quadro com os netos daqueles que, ao lado de Tomaz Salustino, formaram o grupo 

pioneiro na extração da “pedra mais pesada” (Relatório da Mineração Tomaz 

Salustino 76/77, p. 30).  

O documento confirma que a extração da scheelita era transmitida de geração em 

geração: na década de 1970, já estava na terceira. Aqueles trabalhadores rurais haviam dado 

lugar, portanto, a um novo tipo de trabalhadores – os operários, “funcionários da mina”. Da 

mesma forma que em La Grand-Combe, em Brejuí também havia um estímulo à auto-

reprodução da força de trabalho: o trabalho na mina tornou-se o centro de gravidade dos projetos 

familiares, a carreira era, por consequência, operária (ECKERT, 2012). Assim, a força de 

trabalho familiar anteriormente dedicada à lavoura, seria direcionada à mineração através do 

trabalho masculino.  

No comando deste novo cenário – a empresa – e do “exército” de operários estaria o 

mesmo patrão do garimpo e das fazendas: Tomaz Salustino. O político, o fazendeiro, o 

empreendedor que mantinha os laços de compadrio com seus empregados, assim como o fazia 

na fazenda, é apontado com o promotor do “progresso” de Currais Novos graças à explração da 

scheelita. Uma imagem reforçada pela sociedade local, cujo discurso encontra forte eco entre 

os trabalhadores da mina. Desta forma, tornou-se importante fazer uma discussão a respeito do 

“patrão” Tomaz Salustino, assunto que será tratado no capítulo seguinte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Tomaz Salustino, o mito 

 

 
Figura 20: Estátua de Tomaz Salustino na praça que leva seu nome 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

No entanto faltava-lhes ainda um último dom  

para que se pudessem manter vivos – o fogo.  

Este dom, entretanto, havia sido negado  

à humanidade pelo grande Zeus.  

Porém Prometeu apanhou um caule de nártex, 

 aproximou-se da carruagem de Febo (o Sol)  

e incendiou o caule.  

Com esta tocha, Prometeu entregou o fogo  

para a humanidade, o que dava a possibilidade  

de dominar o mundo e seus habitantes. 

 

Prometeu Acorrentado, Ésquilo, 1998 



 

3 - Capítulo II - Tomaz Salustino, o mito 
 

Desenvolvo neste capítulo uma análise sobre o mito que se criou em torno da figura de 

Tomaz Salustino, o desembargador aposentado, político e proprietário de terras que descobriu 

em uma de suas 25 fazendas situadas em vários municípios do Estado, a scheelita. Herdeiro do 

coronelismo sertanejo, detinha forte ligação com o poder local, assumindo o papel de 

protagonista dos momentos importantes daquela comunidade. O patrão está muito presente nas 

falas dos interlocutores – seja pontuando as lembranças do “tempo do garimpo”, não só no que 

dizia respeito à administração do negócio do minério, mas também ao interferir diretamente na 

vida de seus funcionários, seus “compadres” – seja enquanto esteve à frente da mina já empresa, 

ao conceder os direitos trabalhistas, ao construir a vila operária, ao ser considerado por eles o 

responsável pelo “progresso” da cidade. Se, portanto, o mito é uma fala (BARTHES, 2007), 

tomo as falas dos interlocutores como referência para discorrer sobre o que levou à constituição 

do mito em que se transformou Tomaz Salustino - tão presente nas histórias orais.  

É a História que transforma o real em discurso; é ela e só ela que comanda a vida e a 

morte da linguagem mítica. Longínqua ou não, a mitologia só pode ter um fundamento 

histórico, visto que o mito é uma fala escolhida pela História: não poderia de modo 

algum surgir da “natureza” das coisas. (BARTHES, 2007, p.200) 

 

Esta fala, como aponta Barthes, é uma mensagem. Pode, portanto, não ser apenas oral; 

pode ser formada por escritos ou representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o 

cinema, a reportagem, o esporte, o espetáculo, a publicidade, tudo isso pode servir de apoio à 

fala mítica (BARTHES, 2007). Sendo assim, para embasar estas reflexões, tomo como 

referência publicações da época do auge da produção da mina – revistas e jornais (Revista de 

Currais Novos – ANEXOS I e II, O Porvir, Jornal do Comércio – ANEXO VI, RN Econômico 

e O Cruzeiro – ANEXO III) que trazem registros sobre a condução do empresário à frente da 

Mineração Tomaz Salustino e os impactos da atividade de extração do minério para o 

“desenvolvimento” da cidade.   

 O personagem de Tomaz Salustino também se assemelha ao mito que volta à sua terra 

natal para beneficiar seu povo (Revista de Currais Novos, 1975, p.5). Político, ele retorna da 

capital para Currais Novos depois de se aposentar como desembargador para se dedicar aos 

assuntos de sua cidade e, por um acaso, “tropeça” na scheelita, que contribui para a promoção 

do “progresso” da região, sacrificada pelas constantes secas.  



Tomaz Salustino não fazia ideia do quanto aumentaria seus domínios com a aquisição 

da metade do Sítio Brejuí, em 1940, que pertencia a seu cunhado, Napoleão Bezerra. A outra 

metade das terras era de sua esposa, Tereza Bezerra Salustino, cuja herança havia sido deixada 

pelo pai, José Bezerra Gomes, nome de referência entre os coronéis do sertão potiguar.  

Napoleão, surpreso com a notícia da descoberta do minério nas terras recém-vendidas, teria 

procurado o cunhado pedindo-lhe outra importância. Os garimpeiros fizeram chacota com a 

situação, criando os versos: O major Napoleão / Não acertou o veeiro / Vendeu o sítio enganado 

/ Sem tino e sem desespero / Perdeu a ocasião / Levando um calote danado (SOUZA, 2011, p. 

37).  

Tomaz Salustino seguiu em frente com a exploração do minério, conduzindo os 

negócios nos mesmos moldes com que administrava os assuntos nas fazendas. Além de 

fazendeiro, era também político e assim, transitava com naturalidade entre os territórios comuns 

ao coronelismo, herança incontestável de sua família e a do seu sogro. Conhecedor de seu poder, 

o proprietário de Brejuí conduzia seus negócios e suas relações sociais com a maestria de quem 

dominava os meandros não só do mundo dos negócios, mas também do campo, das leis e da 

política. Comecemos, pois, tratando a respeito dos três papéis que Tomaz Salustino ocupou 

pelos sertões do Seridó. 

 

3.1 - O político, o fazendeiro, o empreendedor 
 

Ao encontrar scheelita em suas terras Tomaz Salustino24 era desembargador aposentado, 

tinha 65 anos de idade; havia ocupado o cargo de juiz de Direito da Comarca de Currais Novos, 

quando elaborou o primeiro código de conduta da cidade; era dono de 25 propriedades rurais, 

onde criava gado (quatro mil cabeças) e cultivava algodão, arroz, feijão, milho e frutas. 

Ocupava, portanto, o papel de convergente dos dois principais ciclos econômicos pelos quais 

passava a região: o ciclo do gado, do algodão e depois, com a descoberta da scheelita, o ciclo 

do minério, o terceiro suporte da economia seridoense, que consequentemente, também seria 

orquestrado por Salustino. E, como é característica do coronelismo, Tomaz Salustino dominou 

também o ambiente político, incentivado pelo sogro, o Coronel José Bezerra: 

                                                           
24 Tomaz Salustino Gomes de Melo concluiu o Bacharelado em Ciências Jurídicas em 1910 na Faculdade de 
Direito de Recife/PE. Em 1940 foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Em 1939, na 
condição de vice-governador, assumiu provisoriamente o Governo do Estado. Nasceu no Sítio Alívio em Currais 
Novos em 06 de setembro de 1880.  Morreu em 30 de junho de 1967 (Jornal do Comércio, 30/07/1967 p.04). 



“...chefe de incontestável influência política em toda a zona do Seridó. Serviu como 

deputado estadual em três legislaturas, além de ter sido deputado à Constituinte, que 

em 1915 reformou a Constituição Estadual. Foi também vice-governador do Estado, 

juntamente com o dr. José Augusto Varela” (Jornal do Comércio, 30/07/1967, p. 04).   

Tomaz Salustino, à frente do papel de líder político e econômico – fazendeiro, dono de 

terras e rico por excelência –, parecia transitar com naturalidade entre os territórios comuns ao 

coronelismo, herança incontestável de sua família e do seu sogro, também um coronel – que 

antes de ser um líder político, é um líder econômico (FAORO, 2001, p. 700). Conhecedor de 

seu poder enquanto tal, o proprietário de Brejuí conduzia seus negócios e suas relações sociais 

com a maestria de quem dominava os meandros não só do mundo dos negócios, mas também 

do campo, das leis e da política: “Era um homem múltiplo, um homem bom, o jurista, o político, 

o homem público, o pecuarista, o agricultor e o pioneiro na exploração em larga escala” (RN 

Econômico, 1981, p. 37), “aquele que reinicia, revitaliza e incentiva, em nome do progresso, 

do desenvolvimento do município” (O Porvir, 1927, p.2).   

Repletas de adjetivos que enalteciam as qualidades do fundador da Mina Brejuí, as 

notícias locais a seu respeito seguiam a linha traçada pelas mensagens produzidas a partir da 

Rádio Brejuí (não por acaso, propriedade do grupo empresarial de Tomaz Salustino), cujo 

discurso seguia o mesmo da empresa. Assim, rádio, jornais e revistas reforçavam a ideia do 

herói mítico: nascido e criado numa região castigada pelos caprichos climáticos, que retorna à 

sua terra com a promessa de melhorar a vida de seus conterrâneos. Assim como Prometeu, deus 

grego que encontra uma forma de roubar o fogo de Zeus para entregar aos homens (ÉSQUILO, 

1998).   

O pecuarista, o agricultor, o advogado, o magistrado, o parlamentar, o chefe do 

executivo estadual, facilmente se adaptou e se assenhorou das complexas atividades 

industriais, firmando-se, em pouco tempo, como empresário vitorioso e evoluído. A 

Mina Brejuí, sob a sua dinâmica direção, passou a produzir concentrados de 

tungstênio de alto teor em quantidade considerável, tornando-se em pouco tempo, a 

maior fonte produtora de tungstênio não só do Brasil como do continente sul 

americano, ganhando notoriedade mundial. (Revista de Currais Novos, 1975, p. 5)  

No busto de bronze que se destaca no meio do pátio da Mina Brejuí, localizado em frente 

ao agora Memorial Tomaz Salustino (antigo escritório da empresa), lê-se a placa: “Ao homem 

que mais acreditou na pedra pesada”. No centro da cidade, na praça que leva o seu nome, outra 

estátua de bronze, esta de corpo inteiro, também presta reverência ao fundador da mina: “Ao 

Desembargador Tomaz Salustino Gomes de Melo, pioneiro da mineração mecanizada do 

Nordeste, o município de Currais Novos, numa homenagem de saudade e reconhecimento ao 



seu grande filho, pelo muito que realizou na terra sertaneja a que tanto amou”. Tais símbolos 

surgiram depois de sua morte, como forma de reforçar o mito em que se transformou, já que, 

como Turner (2005) verificou, a partir do Concise Oxford Dictionary, “símbolo” é uma coisa 

encarada pelo consenso geral para tipificar, representar ou lembrar algo através da posse de 

qualidades análogas ou por meio de associação em fatos ou pensamentos. A estrutura e as 

propriedades de um símbolo são as de uma entidade dinâmica, ao menos, dentro do seu contexto 

de ação apropriado (TURNER, 2005, p. 49/50).  

 

Figura 20: Estátua de Tomaz Salustino na praça que leva seu nome 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Filho de Manoel Salustino Gomes de Macedo e Ananília Regina de Araújo, Tomaz 

Salustino vem de uma oligarquia poderosa da cidade, que a rigor em sua origem, junto com 

outros sobrenomes, formava um só tronco sertanejo: os Salustino, os Bezerra de Araújo, os 

Vasconcelos Galvão, os Pereira de Araújo, se entrelaçavam entre si, de tal modo que os vínculos 

de parentesco consanguíneo se irmanavam em uma só comunidade familiar25. Foi deputado 

estadual em várias legislaturas com o apoio político do seu sogro, o Cel. José Bezerra de Araújo. 

Aposentado do cargo de desembargador, elegeu-se vice-governador e, nesta condição, presidiu 

a Assembleia Legislativa e exerceu a governança do Estado como substituto legal do 

                                                           
25 Revista de Currais Novos, 1975, p. 4. 



governador José Varela, já que era vice-governador no mandato que vigorou entre 1947 e 1951 

– período em que a Mina Brejuí já existia. 

Tomaz Salustino, pois, integrava a elite política que se construiu historicamente por 

aqueles sertões, cuja consistência estava intimamente relacionada ao acúmulo de terras e, 

consequentemente, ao acúmulo de recursos e dignidades. O caminho para tanto, era reservado 

a poucos, se restringia a quem já integrava as famílias tradicionais e, portanto, se encontrava 

apto a atender ao tripé: “riqueza, poder, status, nessa ordem” (MACÊDO, 2012, p. 61). Ele 

respondia a todos esses requisitos, o que ganhou reforço depois do casamento com Tereza 

Bezerra, filha de outra família tradicional da região. Assim, logo tomou as rédeas dos inúmeros 

papéis que ocuparia naquele cenário (GOFFMAN, 2009): proprietário de terras, político, 

homem das leis, industrial.  

Tomaz Salustino, portanto, seguia uma “tradição” cuja origem estaria no fato dos 

primeiros colonizadores da região serem antes de tudo criadores e, por disporem de grandes 

áreas de terras disponíveis para a prática da criação extensiva, iniciariam, a partir dali uma 

sociedade do tipo patriarcal, em que algumas famílias poderosas, cujo prestígio se sustentaria 

em uma ascendência nobre, dividiriam a terra entre si. Tais “patriarcas” não encontrariam 

dificuldades na manutenção do seu poder graças a alianças formais com as famílias vizinhas, 

tornando-se assim, aliados e parentes (CAVIGNAC, 2006, p. 128).  

Assim, a exemplo dos senhores de terras da região, como Theodorico Bezerra, 

personagem do documentário “Theodorico, o imperador do sertão” dono de terras na cidade 

vizinha Santa Cruz/RN (COUTINHO, 1978), Tomaz Salustino mantinha com os trabalhadores 

de suas inúmeras fazendas, uma relação baseada nas práticas coronelistas, cuja principal 

característica é o paternalismo, marca que também constituiu o político, se estendeu ao garimpo 

e, consequentemente, à mina, numa imbricação que muitas vezes confundia as fronteiras entre 

um e outro território. 

Não é o meu objetivo aqui aprofundar a discussão em torno das categorias paternalismo 

e coronelismo, no entanto, é necessário entender as origens de uma e de outra e o quanto estão 

envolvidas entre si, para assim, compreender os caminhos que Tomaz Salustino tomou na 

administração dos negócios: ele conduzia suas fazendas seguindo os modos reproduzidos há 

séculos pelos grandes fazendeiros por aqueles sertões: era da “Casa-grande” de onde emanavam 

as ordens do senhor das terras e das pessoas (FREYRE, 1966, p. 265).  



Foi no seio da família, que a sociedade brasileira se constituiu, cuja necessidade de 

braços para o trabalho na agricultura atraiu outros parentes, agregados e, futuramente, a mão de 

obra escrava. Nesse contexto, surgiria o paternalismo, como uma estratégia ideológica de 

controle utilizada para a extração do sobre-trabalho, remontando às nossas origens. Fundou-se, 

portanto, no modo escravagista de produção, sustentando-se, segundo Gilberto Freyre, no tripé: 

aristocracia, patriarcalismo e escravidão. E assim, este modo de dominação se difundiu no 

ambiente rural, multiplicando-se de fazenda em fazenda, tendo o elemento “cotidiano” como 

sedimentador de hábitos e cristalizador da autoridade (WEBER, 1974).  

Se o paternalismo pressupõe uma relação assimétrica entre agentes que se encontram 

em níveis sociais, econômicos e políticos diferentes, originando uma relação de 

dominação/subordinação (BEZERRA, 1987, p. 38), esta dominação, não, necessariamente, 

acontece em um ambiente de coerção física. Os patrões detêm uma certa habilidade para 

manipular um sistema de reciprocidades tácitas, reforçado através da instituição do parentesco 

ritual (como o compadrio – sobre o qual falaremos mais adiante) (PITT-RIVERS, 1977, p. 34). 

Desta forma se torna viável que esta relação se concretize, e assim, haja o “consentimento” por 

parte dos subordinados (WEBER, 1974). A dominação, portanto, para Weber, seria   

“um estado de coisas pelo qual uma vontade manifesta (“mandato”) do “dominador” 

ou dos “dominadores” influi sobre os atos de outros (do “dominado” ou dos 

“dominadores”), de tal sorte que em um grau socialmente relevante, estes atos têm 

lugar como se os dominados por si mesmos e como máxima de sua ação o conteúdo 

do mandato (obediência)” (WEBER, 1974, p. 699).  

Assim, Tomaz Salustino assumia como natural a capacidade de pleitear e distribuir, 

proteger e mobilizar a segurança e o bem estar coletivo, afinal, “o poder do coronelismo é 

inseparável da sociedade agrária” (FAORO, 2001, p. 712). Quem seguia, portanto as suas leis, 

podia continuar tranquilo, protegido que estava das ameaças externas: secas, enchentes e o que 

mais surgisse: bastava recorrer a “Dr. Tomaz” que ele acudia: “Dr. Tomaz era um homem 

assim, que a pessoa chegava, dizia: ‘me dê um ajuda’ e ele dava, e dava ajuda pra fazer 

qualquer coisa” (Seu Gentil). “Entre a roça e o grande mundo há um mistério, o desconhecido 

[...]. Um bom gigante guarda a porteira que divide o sinistro e o longínquo corpo de leis e ordens 

da unidade próxima à família” (FAORO, 2001, p. 712).    

Desta forma, era de se esperar que Tomaz Salustino, ao fundar a Mina Brejuí, aplicasse 

pinceladas generosas de coronelismo e de paternalismo – que já trazia de suas experiências 

como fazendeiro e político –, no garimpo e depois no ambiente da empresa, vez ou outra se 



aproximando da figura do pai que tem obrigações definidas com seus filhos e, por extensão, 

seus subordinados. Na figura 19, o patriarca posa ladeado pela esposa, Teresa Bezerra, rodeado 

pelos 10 filhos e netos em frente à fazenda Barra Verde, de sua propriedade.  Á direita, o filho 

mais velho, Sílvio Bezerra que o ajudava na administração da empresa e depois de sua morte 

assumiu os negócios. Na descrição atrás da foto o registro do momento: “Tomaz Salustino e D. 

Teresa com todos os filhos e netos em 1948 na fazenda Barra Verde. Currais Novos”. Na 

ocasião, Tomaz Salustino estava com 70 anos, mesma idade em que se encontra hoje seu neto, 

Reno Bezerra, à frente da administração da empresa (o terceiro sentado no chão, da direita para 

a esquerda). 

 

Figura 21: Família de Tomaz Salustino (ao centro) na Fazenda Barra Verde 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

Nas falas dos meus principais interlocutores a possibilidade de trabalho no garimpo para 

seus pais foi “dada” pelo patrão, como um gesto de generosidade, a exemplo do que demonstra 

Seu Gentil: “Dr. Tomaz deu uma banqueta a papai e então ele comprou uma caixa”. No caso 

do pai de Dona Cícera, a situação foi mais emblemática: o pai havia sido expulso do sítio onde 

morava com a família nas terras de Tomaz Salustino, pelo filho Miguel, devido ao hábito de 

jogar “bozó” com os garimpeiros que passavam por ali a caminho da Mina de Piancó/PB. 

Tomaz Salustino não desautorizou o filho, mas encontrou uma forma de organizar a vida de seu 

morador diante daquela situação:  



Dr. Miguel foi e botou papai pra fora, aí o finado Tomaz foi e disse: não, compadre 

Antônio, você não vai sair não. Aí ele fez uma barraca, deu pra papai morar e nós 

viemos s’imbora pra aqui. Aí daqui papai ficou trabalhando mais Severino Dias. Foi 

as duas barracas, primeiro que, nessa mina quando começou, foi a de papai e a de 

Severino Dias.   

(Cícera Alves - entrevista na vila operária em jun/2012) 

Relações estabelecidas dessa forma entre o patrão Tomaz Salustino e seus empregados, 

que tinham, em geral, a chancela do compadrio, se multiplicavam tanto no ambiente da fazenda, 

quanto na mina. Os assuntos que diziam respeito à mina e à cidade também se misturavam sob 

os tentáculos do paternalismo. Um exemplo que ilustra bem esta situação foi o fato de a 

inauguração da usina de beneficiamento da scheelita, da pista de pouso e do Tungstênio Hotel, 

ter sido aliada à comemoração das bodas de ouro do casal Tomaz Salustino e Tereza Bezerra, 

cuja programação contou ainda com o casamento de uma das netas (Marilene Moreira Bezerra) 

e com a comemoração da reforma da casa grande da fazenda Barra Verde. Eventos de naturezas 

diversas – uns diziam respeito à empresa, outros à família, mas se que tornaram uma coisa só 

e, portanto, aconteceram em um só dia: 21 de setembro de 1954. Na ocasião, cada família de 

operários ainda recebeu um par de copos com os nomes dos recém-casados (Marilene e Agenor) 

(ALVES, 1997).  Reno guarda lembranças da autoridade do avô em relação aos netos, como 

ele, ao relembrar de um episódio envolvendo a pista de pouso. 

Quando foi feito o primeiro campo de aviação, os aviões chegavam lá, baixavam e 

houve um que baixou e estava sem gasolina e eu como adolescente, me entusiasmava 

por avião, né? Então eu fui até lá, trouxe o piloto e o piloto disse que tinha baixado 

porque não tinha gasolina e eu disse: talvez no almoxarifado da mina tenha gasolina. 

Aí fomos pedir logo ordem a vovô e ele estava no alpendre do escritório. Quando eu 

cheguei, eu ia começar a falar ele disse: “bom dia Reno”. Eu disse: “bom dia vovô” 

e queria entrar no assunto e ele: “bom dia Reno” e eu: “bom dia vovô”. “Bom dia 

de avô é benção, cabra”! (imita o avô bravo). Eu disse: “benção vovô”, ele disse: “o 

que você quer?” “Gasolina”. “Pode pegar no almoxarifado”. Pronto, acabou-se (ri) 

(Reno Bezerra – entrevista na casa dele em Currais Novos em out/13) 



 

Figura 22: Pista de pouso da Mina Brejuí 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

O avô, sentado no alpendre do escritório (a casa grande), de onde dava as ordens e exigia 

o respeito dos subalternos, incluindo os netos, de quem era esperado o pedido de bênção, 

rigoroso nos preceitos religiosos que era. Foi Tomaz Salustino quem construiu o Tungstênio 

Hotel – considerado na época como um dos melhores do Nordeste, o cinema, a maternidade, o 

posto de puericultura, o asilo para os velhos, o prédio do Banco do Brasil, a pista de pouso – 

esses equipamentos são citados sempre em conjunto nos mais diferentes documentos 

consultados, como se todos juntos dissessem respeito ao benefício coletivo, apesar de a pista de 

pouso, por exemplo, ficar localizada na Mina e o principal beneficiário ser a empresa e não a 

coletividade; e do Tungstênio Hotel ter sido erguido com o objetivo de hospedar os convidados 

da empresa e os mais diversos visitantes que tinham negócios com a Mina. Era Tomaz Salustino 

também o responsável pelo conserto do gerador de luz da cidade quando quebrava, 

disponibilizando a estrutura da mina – equipamentos e operários – para o serviço.  

Assim, tanto os relatos orais quanto os documentos reforçam esta característica de 

patriarca em sua condução não só dos assuntos que diziam respeito à “casa grande”, ou seja, à 

família, mas também como fazendeiro, político e empreendedor. Uma forma de administrar as 

relações sociais peculiar ao coronelismo – estratégia ideológica de dominação comum aos 

grandes proprietários de terra, permeada, de forma velada ou não, pelo compadrio, assunto 

abordado a seguir.  



 

3.2 - O patrão, o compadre 

 

Ao ter a scheelita descoberta em suas terras, Tomaz Salustino priorizou os moradores 

de suas fazendas para trabalhar no garimpo. Os “compadres” que atuavam no garimpo, portanto, 

eram os mesmos que prestavam serviços como colonos nas lavouras das fazendas do patrão. 

Assim, se não chovia e os açudes permaneciam secos, Tomaz Salustino colocava seus 

trabalhadores na mina; quando chegavam as chuvas, faziam o caminho inverso. Os que 

adquiriram gosto pelo novo ofício permaneceram e, futuramente, com a regulamentação da 

empresa, foram alçados ao posto de operários, não abandonando, entretanto, os laços de 

compadrio com o patrão.  

Quando abriu-se a Mina Brejuí o pessoal compadre dele, nos anos secos tinha que 

ter uma ganha pão, não é? Então vinham trabalhar na mina e não saiam. Eles tiravam 

‘férias’ quando chegava o tempo de chuva e ele ajeitava as coisas, vovô. O compadrio 

no início, significou uma condição que aquele que a possuía mais de ser aceito pelo 

conhecimento anterior. Entretanto hoje isso não existe, muito embora exista ainda 

filhos e netos de compadres de vovô que trabalham na mina, mas trabalham dentro 

de uma outra disciplina, não é? 

(Reno Bezerra – entrevista no escritório da mina em fev/12) 

Dessa forma, Tomaz Salustino transferiu para o garimpo e depois manteve na empresa 

constituída, o mesmo sistema com que conduzia as relações com seus empregados nas fazendas. 

“Atencioso e respeitador do seu compadre”, como aponta o neto, mantinha com os garimpeiros 

– antigos colonos de suas fazendas ou com os pequenos produtores de terra vizinhos a Brejuí, 

os laços que os unia pelo nó do compadrio – prática comum nas relações entre os coronéis e 

seus colonos. “Se em regra o compadrio une os aderentes (empregados, devedores, moradores 

de suas terras) ao chefe, este chefe passa a gozar da confiança e da gratidão de seus compadres 

em troca de favores” (FAORO, 2011, p. 712). Da mesma forma que para os colonos, este 

vínculo através do compadrio vertical – que implica em relações com pessoas de status superior 

– é uma forma de manter proximidade com o patrão, denotando intimidade (WOORTMANN 

E., 1995, p. 294).    

Os laços de compadrio assim, além de reforçar laços de parentesco, também atendem a 

objetivos que não podem ser favorecidos pelo parentesco, afinal, o compadrio é uma “categoria 

que medeia entre o parentesco como matriz de certos sentimentos encontrados na patronagem 

e no paternalismo, e as relações de classe tradicionais”, como aponta Klaas Woortmann:  



Um “patrão” – fazendeiro, político, comerciante – pode estabelecer comunicação 

através de um de seus compadres dependentes com outros compadres desse último, 

assim como com seus parentes. Em alguns casos a rede se torna mais fechada quando 

o “patrão” é compadre de vários indivíduos que são compadres entre si, o que era 

frequentemente o caso da relação entre o dono de um engenho ou usina e seus 

“moradores”, ou entre um fazendeiro e seus vaqueiros (WOORTMANN, K, 1987, p. 

192). 

 Entre os salineiros pesquisados por Brasília Ferreira (2000), as relações entre 

empregados e patrões também detinham características semelhantes, cuja imagem dos patrões 

produzida ideologicamente entre os empregados, era a do parceiro e aliado na produção, 

especialmente entre os trabalhadores temporários, já que não apareciam totalmente excluídos 

dos meios de produção, estavam, portanto, parcialmente submetidos a essa lógica. 

“Sintomaticamente, ao mesmo tempo em que essa forma disfarçada de dominação age 

no sentido da integração, dificulta a apreensão por parte do trabalhador de necessidade 

de organização, ao mascarar os contornos da relação capital/trabalho” (FERREIRA, 

2000, p. 87).   

É comum, portanto, que padrinho e patrão sejam a mesma pessoa e que alguns patrões 

tenham centenas de afilhados entre seus empregados. Isso acontece porque o patrão tem os 

meios materiais26 para corresponder a uma certa generosidade que se espera de um padrinho 

(LANNA, 1995, p. 198).  De acordo ainda com Lanna, as pessoas se aproximam por meios de 

laços de compadrio, ao mesmo tempo em que os laços de compadrio aproximam as pessoas e a 

troca de dádivas constitui não apenas a figura do padrinho, mas  também a do patrão. Assim, o 

trabalho “dado” pelo patrão ao empregado - seu compadre, é considerada uma dádiva, uma 

prestação sagrada à qual exige em troca alguma retribuição. João Batista Pereira, 67 anos, 

conhecido com Joca da Barra Verde por ter sido morador da fazenda de Tomaz Salustino que 

leva este nome, relembra porque empenhou a lealdade ao patrão:  

Comecei a trabalhar na mina aos 16 anos, era morador, minha mãe era viúva, 

naquele tempo tinha um ajeitadozinho: “vamos botar o filho de Zé pra trabalhar, que 

ele é o homem da casa, pra ajudar em casa”, foi uma decisão de Tomaz Salustino. 

Nós morava com um filho do desembargador, Edgar Salustino, era mesmo que ser 

tudo de casa. 

Papai era morador antigo, mas papai levou a namorada, deixou a casa e eu assumi 

o comando da casa como funcionário da mina. 

Todos os moradores da fazenda passaram pelo mesmo jeito, quando se aproximava 

uma seca, aí todos os moradores, o desembargador botava pra trabalhar na mina, 

uns 15. Quando chovia ele liberava pra gente ir pro roçado. Na mina trabalhava 400 

homens, isso era só pros moradores dele. Aqueles que tinham duas pessoas ou três 

                                                           
26 A noção de meios materiais é típica da razão prática, como aponta Sahlins (1976). 



(homens na família) ele botava um pra trabalhar na mina e os outros ficavam 

cuidando do roçado. 

Conheci Tomaz Salustino mais do que as próprias mãos. Era um senhor baixo, forte, 

meio careca, eu era um rapazinho, ele não dava muita atenção, só aos mais velhos, 

aos compadres, quase todo mundo era compadre dele. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele no bairro Silvio Bezerra em Currais 

Novos em set/out/13) 

 Único homem da família, que não contava mais com a presença do “pai de família”, 

Joca recebeu do patrão a dádiva do trabalho na mina, assumindo assim o lugar do “chefe de 

família”, para poder sustentar a mãe e as irmãs. E mesmo sendo um “rapazinho”, seguia o que 

era determinado para os “compadres” do patrão: voltava para o roçado em tempos de inverno. 

Se para Joca “trabalhar na mina foi muita coisa na vida”, a dádiva que recebeu com o trabalho, 

por ser a prestação mais sagrada (LANNA, 1995, p. 20), seguiu pontuando toda sua trajetória, 

como veremos no capítulo IV. A oferta de trabalho feita pelos senhores é considerada uma 

dádiva no contexto de uma situação de controle de posse da terra por poucos e da existência de 

uma força de trabalho numerosa (LANNA, 1995, p. 67) e uma dádiva sempre implica na 

imposição da retribuição (MAUSS, 2003).   

Tomaz Salustino tinha, em seus compadres, portanto, além da lealdade empenhada 

através do trabalho – a essência sagrada da vida cotidiana (LANNA, 1995, p. 20), uma rede de 

informantes a respeito de tudo o que acontecia no ambiente do garimpo, afinal, naquele 

processo de produção – o garimpo – era difícil manter o controle sobre o real volume do minério 

que era retirado e a quantidade que de fato era entregue ao proprietário da terra – os roubos 

eram muito frequentes. Assim, para coibir a ação dos ladrões, Tomaz Salustino adquiriu um 

jipe do Exército Americano que circulava com a polícia pelo garimpo, investigando os suspeitos 

identificados pelos seguranças da propriedade, a exemplo das “milícias particulares” mantidas 

pela companhia de tecelagem de Pernambuco, que garantia o “governo local de fato” (LOPES, 

1988, p. 21). A rede de compadres completava esse sistema de investigação, pois era nas 

“prosas” informais com eles que as informações sobre o que acontecia no garimpo se 

aprofundavam.   

Sempre tinha um compadre de vovô metido nas coisas, então, o acesso a vovô por 

parte desse pessoal era muito fácil: se vovô tivesse no alpendre e passasse um 

compadre dele, “bom dia”, “boa tarde” e aí nisso, começava a prosa.  

Houve uma época no garimpo em que esse problema da segurança foi preciso a 

intervenção da polícia, inclusive houve mortes e papai (Sílvio Bezerra) se relacionava 

muito bem e nós tínhamos aqui um delegado de polícia exemplar, Tenente Bento.  



Então, havia uma viatura na Mineração, comprada na Base Aérea de Parnamirm, 

que era um jipe grande com os para lamas largos, então a polícia ia, dava uma volta 

pela mina e dentro do jipe havia uma pessoa que pertencia à vigilância, tá certo? 

Então essa pessoa indicava as pessoas envolvidas em desaparecimento de minério. 

Você há de compreender que numa área grande uma pessoa esconde, por trás de uma 

pedra cava e ali naquela loca deposita o desvio do minério e recolhe de tempos em 

tempo, geralmente à noite. Então a turma da mina, a turma de vigias, fazia um 

esquema de revezamento dos itinerários e quando pegava, sabia de quem era aquele 

local que depositava a scheelita, então entregava à policia. 

(Reno Bezerra – entrevista concedida no escritório da Mina em out/12) 

 Assim, já que não se pode negar nada que é pedido por um compadre (PITT-RIVERS, 

1977, p. 58), Tomaz Salustino se valia dessa rede de relações que teceu na Mina Brejuí, para 

manter o controle, o domínio do território de trabalho. E, em casos de roubo, recorria à força 

policial para punir os culpados de forma que todos soubessem o que acontecia se a lealdade 

com o patrão fosse quebrada. Mesmo assim, houve quem conseguisse se safar e fazer fortuna 

com o minério roubado. “Vi muita gente ficar rica, quem roubava ficava rico, eu morava dentro 

da scheelita, mas eu nunca tive coragem de pegar em scheelita pra vender, roubar, não. Deus 

me defenda! Logo eles (os patrões) eram umas pessoas muito boas” (Cícera Alves). Cícera está 

entre os “compadres” que deviam ao patrão a dádiva do trabalho e da morada, por isso, não se 

sentia capaz de ser desleal com ele. 

Essas relações mantidas pelo compadrio e o tom paternalista norteadores da 

administração tanto das fazendas quanto da mina, também eram responsáveis por reproduzir no 

ambiente do garimpo e mais tarde, na vila operária, os festejos comuns ao ambiente rural, como 

as festas juninas, que marcam as comemorações pela chegada do milho verde às mesas do 

sertanejo sob as bênçãos de São João. Na mina, a fartura das comidas de milho, a fogueira para 

homenagear o santo que presenteava aquele povo com a abundância da lavoura (quando em 

tempos de boas chuvas) e a música que garantia a alegria do arrasta-pé nas noites de São João, 

eram patrocinadas pelo patrão, desde o início, ainda no garimpo. Esses festejos, mantidos 

culturalmente como uma tradição regional nordestina, se transformaram em uma tradição 

específica daquele ambiente de trabalho e eram ansiosamente esperados por todos os 

trabalhadores, como relembra Dona Cícera:  

Quando era noite de São João, toda vida, a estrada era aí por dentro, hoje é que é 

arrudiando aquele mundo, mas era por ali e passava na frente do escritório, mas 

naquele tempo não tinha escritório não, aí, ele ia buscar na Serra do Doutor e trazia 

dois carros de milho verde e trazia lenha, mulher, a fogueira era quase no meio da 

estrada, os carro que vinha, chega paravam...  



Aí ele fazia assim, botava quatro pau bem grande, mandava o povo botar, aí 

arrudiava de corda, não sabe? Era pra gente dançar ali dentro. Aí botava um tocador 

numa ponta e outro na outra. (risos) 

(Cícera Alves - entrevista na vila operária em jun/12) 

  “Bom compadre” que era, o patrão também intervinha na vida particular de seus 

apadrinhados, como aconteceu com o pai de Dona Cícera. Viúvo, ele resolveu tomar como 

segunda mulher a irmã da falecida esposa, “para ficar tudo em família”. A segunda mulher do 

pai, a tia de Cícera, no entanto, era, como ela relembra, “bem pretinha”, por isso o pai não 

queria oficializar a relação com ela. Mas como o “finado Tomaz” não queria ninguém “junto”, 

ou seja, sem um casamento oficial, vivendo nas terras dele, os dois foram obrigados a casar. 

Ele mesmo providenciou o casamento em sua fazenda Barra Verde para não haver risco de a 

cerimônia não acontecer diante de um eventual protesto do noivo: ele não teria como negar uma 

“ordem” do patrão.  

O finado Tomaz não queria ninguém junto nas terra dele. O casamento era em Barra 

Verde aí titia veio por aqui de pés, nesse tempo não tinha carro pra Barra Verde, diga 

por onde papai foi: por Currais Novos (ri). Arrudiou esse mundo todim pra não pisar 

nas terras da mina, com raiva porque ele não queria casar e ela era preta e ele tava 

junto, mas ele não queria casar. Saiu bem cedim e chegou lá de tarde e aí o finado 

Tomaz mandou o padre fazer o casamento. 

(Cícera Alves – entrevista na casa dela na vila operária em fev/12) 

 Esta onipresença do poder, implícita na teatralização da dominação (LOPES, 1988, p. 

183) tão reconhecidamente encontrada nos domínios os mais diversos da vida social dos 

empregados, não se limitava, portanto, ao território do ambiente de trabalho. Além de promover 

festas, distribuir comida e bebida entre os moradores em datas comemorativas, o patrão também 

determinada a moral a ser seguida por todos os que estivessem em seus domínios. Se na 

Revolução Industrial as pressões em favor da disciplina e da ordem partiam das fábricas por 

um lado e das escolas dominicais por outro, estendendo-se aos demais aspectos da vida 

(THOMPSON, 2004, vol. II, p. 292), na Mina Brejuí este controle que encontrava no sagrado 

o respaldo para pontuar a vida dos empregados, se estendia às casas dos moradores das fazendas 

e, depois, às casas da vila operária. E não era apenas o patrão Tomaz Salustino o protagonista 

dos episódios: a esposa dele, Tereza Bezerra, também ditava as regras dos “bons costumes” que 

deviam ser seguidas por todos. Ela também estendeu sua atuação como esposa de fazendeiro 

para os domínios da mina.  

Ela fez uma cena pra o finado meu pai que se ele tivesse vivo era capaz de chorar só 

em lembrar. Na época, não podia um rapaz “bulir” com uma moça que queria fugir 



da empresa, se fosse operário, tinha que casar. Então um “buliu” com minha irmã e 

não quis casar e chegou onde tá seu Antonio, seu Antonio já sabia, né, que o finado 

meu pai contou a ele. Aí: “seu Antonio eu quero meus direitos pra eu ir embora 

daqui”. “Você vai, você vai, mas depois que casar e depois que casar vai ter muita 

sujeição pra você aqui. “Eu só vou por que eu não quero casar”. Ai ela (Tereza 

Bezerra, esposa de Tomaz Salustino) foi na casa do meu pai e disse a ele: “o que for 

preciso, a despesa do casamento é por minha conta, é minha, e ele tem que casar”. 

Ai foi, fez o casamento, ela assistiu o casamento. Aí ele (o cunhado) ainda trabalhou 

na empresa, teve dois filhos aí com 12 ou 13 anos deixou ela (a irmã).  

(Manoel Olinto Sobrinho – entrevista na casa dele na vila operária em out/13) 

 

Figura 23: Manoel Olinto Sobrinho com a família 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Descrito por Cícera e Gentil como “uma pessoa muito boa”, Tomaz Salustino é 

relembrado por ambos como quem gostava do contato com as pessoas, de trocar prosa com seus 

empregados, de contar e ouvir histórias. Através do compadrio, portanto, a hierarquia tende a 

se disfarçar, suavizam-se as distâncias sociais e econômicas entre o chefe e o subordinado. 

Afinal, o padrinho tem como compromisso velar pelos afilhados e estes, por sua vez, se vêem 

obrigados a respeitá-lo (FAORO, 2011, p. 714). Na fala deles está explícita a admiração pelo 

patrão, um indivíduo que hierarquicamente superior, fazia questão de receber seus 

cumprimentos, que lhe “dessem as horas”. Tanto um quanto outro relembra de episódios 

parecidos ao descrevê-lo:      

O finado Salustino era uma pessoa tão boa, Ave Maria! Olhe, se ele fosse de carro e 

você ia de pés, aí você passava, aí quando ele ia chegando, ia bem devagarzinho que 

era pra você “dar as horas”, mulher. Aí, se você num desse, ele parava o carro e 

dizia: “ei, porque é que você não me deu as horas?” Era desse jeito. Um dia 



aconteceu comigo. (risos) Ele vinha e eu vinha e o carro ia bem devagarzinho e eu 

nem... Aí ele parou o carro: “ei, por que é que você não me dá as horas?” Eu disse: 

“pois bom dia!” (ri) 

(Cícera Alves - entrevista na vila operária em jun/12) 

 

Dr. Tomaz era um camarada que gostava muito de recitar poesia, gostava de falar 

com todo mundo. Se a pessoa passasse por ele e não falasse, ele chamava e dizia:  

- Ei, venha cá, por que não falou comigo?  

- Ah, porque eu sou pobre e o senhor é rico. 

- Não, não é assim não. Eu sou rico por causa de vocês. Toda vida que passar por 

mim, me dê as horas, não passe assim sem me dar as horas porque eu reclamo.  

(Gentil Cortês - entrevista no almoxarifado da mina em jun/12) 

A cobrança de Tomaz Salustino pelo “dar as horas” a seus empregados, que nos falares 

sertanejos é expressão que significa cumprimentar – desejar bom dia, boa tarde –, se aproxima 

do “você sabe com quem está falando” expressão dos falares brasileiros analisada por Roberto 

DaMatta, justamente pela diferença que há entre elas. Senão, vejamos: o “você sabe com quem 

está falando” implica uma separação radical e autoritária de duas posições real ou teoricamente 

diferenciadas (DAMATTA, 1990, p. 146), enquanto que o “me dê as horas”, teria justamente o 

papel contrário: autoriza uma aproximação entre duas posições hierarquicamente diferenciadas, 

desta forma, os empregados não só podiam, como deviam dirigir a palavra ao patrão.    

Ao passar pelos empregados, Tomaz Salustino esperava dos seus “compadres” o 

cumprimento e não lhe cabia tomar a iniciativa: ele aguardava os “bons dias” e “boas tardes” 

dos seus subalternos. Como disse Cícera, ele ia “bem devagarzinho com o carro que era pra 

você dar as horas”. Era o sinal de que baixava o escudo da hierarquia para que o seu empregado 

se sentisse, mesmo que por um instante, no mesmo nível do patrão, apesar de todos os sinais da 

distinção social: o patrão estava de carro, o empregado a pé; o empregado se sente inferiorizado 

por ser pobre e o patrão rico, por isso não se vê no direito de cumprimentar o patrão; o patrão, 

porém, reforça que é rico graças a ele e, por isso, está autorizado sim, a lhe dirigir a palavra. 

Portanto, o “você sabe com quem está falando?” dá lugar ao “você pode falar comigo”. Ou seja, 

eles não só sabiam com quem estava falando, como estavam autorizados para tal, nem que 

fossem duas palavras.  

Lanna (1995) adverte, porém, que no sertão, por mais que os donos de terras e seus 

trabalhadores vivam ou trabalhem “juntos” eles têm suas respectivas identidades como 

“diferentes”, mesmo que estejam unidos através do compadrio. “Quando eles era fazendeiro 

era bons,  depois que enricaram cada vez mais, aí era do mesmo jeito, não tinha essa história 



‘eu enriquei, não falo com fulano’, não. Ele ia na casa de todo mundo, Dr. Silvio ia lá em casa, 

todos iam lá em casa”. Apesar desta proximidade, as diferenças entre ambos os lados eram 

sempre muito claras. Desta forma, o patrão e compadre, construtor da capela e político 

(CAVIGNAC, 2006, p. 130) não precisava se valer sempre de milícias para controlar seu 

exército de trabalhadores.  

Considerado como um dos mais importantes sistemas de relações social de trabalho, o 

paternalismo industrial pressupõe três elementos: presença física do patrão nos locais de 

trabalho e até mesmo na residência patronal; linguagem e práticas do tipo familiar entre patrões 

e operários; adesão dos trabalhadores a este modo de organização (PERROT, 1979, p. 294). 

Essa forma de dominação mesmo sendo teatral, às vezes sutil, outras vezes ostensiva, faz parte 

das forças de dominação tradicionais que os trabalhadores recém-“descampesinados” estão 

habituados, o que reforça sua legitimidade (LOPES, 1988, p. 90).  Assim, era natural que os 

garimpeiros e depois os operários da mina interiorizassem aquela forma de dominação27. 

Foi assim, permeando as relações com seus empregados sob as bênçãos do compadrio, 

que Tomaz Salustino seguiu amarrando os laços da rede que teceu no ambiente do garimpo, da 

mesma maneira com que os mantinha pelos currais e lavouras de suas fazendas. Empenhados 

com sua lealdade, os compadres serviam de fieis informantes a respeito de tudo o que acontecia 

entre as banquetas, de modo que o patrão tomava conhecimento por quais brechas escoava a 

scheelita roubada. Este certamente foi um dos pilares que impulsionaram o “coronel” Tomaz 

Salustino a ampliar seu império, indo além das fazendas, chegando à Mineração Tomaz 

Salustino, maior mina de exploração de scheelita da América Latina, destaque não só na 

imprensa local, como a nacional e até internacional, como tratarei a seguir. 

3.3 – “A mina de Pai Tomaz”  
 

Aqui, proponho uma reflexão sobre a condução de Tomaz Salustino à frente da Mina 

Brejuí, à luz de uma reportagem publicada na Revista O Cruzeiro, veículo de comunicação de 

circulação nacional de propriedade de Assis Chateaubriand, magnata do mercado da 

comunicação no Brasil, fundador dos Diários Associados e do Museu de Artes de São Paulo - 

MASP. A Mineração Tomaz Salustino se encontrava em um de seus picos de produção e a 

cidade respirava os ares tangidos pelo “progresso” trazido com a exploração da scheelita. Na 

                                                           
27 Mais sobre formas de dominação interiorizada: Thompson (1968/1976/1979) e Bordieu (1963/1981) 



ocasião, a região também comemorava a fartura da safra de algodão, assim, Tomaz Salustino 

promoveu em Currais Novos o 2º Congresso Nacional do Algodão. Bem relacionado que era, 

convidou para participar do encerramento do evento, Assis Chateaubriand, que acompanhado 

de um repórter de sua revista, realizou a matéria sobre a Mina Brejuí, publicada na edição de 

11 de dezembro de 1954. O título: “A Mina de Pai Tomaz” (ANEXO III) dá a dimensão do tom 

paternalista do patrão à frente da empresa. 

O texto, de autoria do jornalista Ítalo Viola, descreve Tomaz Salustino como um “senhor 

de uma mentalidade que acompanhou o desenvolvimento humano em todos os setores, 

brincalhão, patriarcal, está a par de todos os pormenores de suas propriedades e conhece os 

problemas do mais humilde dos seus trabalhadores” (O CRUZEIRO, 1954, p. 80).  A 

publicação levou aos quatro cantos do país detalhes sobre como o desembargador aposentado, 

à época com “74 anos bem vividos” conduzia os negócios frente à empresa e os benefícios 

empreendidos pelo empresário à cidade e aos operários da mina:  

Tomaz Salustino é um estudioso dos problemas sociais da nossa época. Proporciona 

aos seus operários tôda a assistência social: trabalham de macacão (coisa rara naquelas 

paragens), além do salário-mínimo participam dos lucros da emprêsa através de 

prêmios de produção; têm escola, onde 3 professôras lecionam 180 alunos 

matriculados; difusora, ambulatório, cooperativa de consumo; farmácia; 

estabelecimentos comerciais; casas confortáveis para os operários que têm três vezes 

por semana , gratuitamente, um médico à disposição (O CRUZEIRO, 1954, p. 80). 

De fato, o cenário na mina estava bem diferente do que quando começou: os 

trabalhadores moravam nas casas construídas em alvenaria da vila operária e os operários que 

moravam na cidade de Currais Novos eram transportados diariamente para o trabalho e de volta 

para casa em ônibus da empresa. Como a exploração já era através de túneis, utilizavam 

máquinas modernas e equipamentos de segurança – macacões, capacetes, luvas. Aos operários 

moradores da vila operária, cabia ainda o benefício de contar com uma escola de Ensino 

Fundamental para seus filhos, mantida pela Mina, além de atendimento médico semanal no 

ambulatório da empresa – este serviço era extensivo a todos os operários.    



 

Figura 24: Grupo Escolar Manoel Salustino, construído para atender os filhos dos funcionários 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

 

Esses “feitos” – que integram benefícios envolvendo emprego, educação, saúde e família 

- foram e continuam sendo decantados aos quatro cantos, de boca em boca, nos jornais da época, 

em documentos. O tratamento dispensado ao empresário potiguar em especial na reportagem 

de “O Cruzeiro” e o destaque à maneira como conduzia os negócios, deixa claro, em uma 

primeira análise, duas coisas: ele se orgulhava de sua postura paternalista à frente da empresa 

e parecia se articular com desenvoltura diante de grandes veículos de comunicação e seus 

empresários. O convidado ilustre Assis Chateaubriand, ao encerrar o 2º Congresso Nacional do 

Algodão realizado sob suas bênçãos, fez um discurso rico em adjetivos elogiosos ao “grande 

amigo”. Um trecho do que disse na ocasião foi publicado na mesma reportagem: 

“Currais Novos lhe deve tôdas, mas tôdas as páginas do seu progresso em nossos dias: 

calçamento, água encanada, fôrça, o famoso edifício do Banco do Brasil, hotel, 

cinema, escolas, hospitais, etc. A não ser José Albino Pimentel, em Goiana, 

Pernambuco, e Francisco Moreira da Costa, em Santa Rita de Sapucaí, no sul de 

Minas, não sei de nenhum outro industrial brasileiro que tenha feito tanto pela sua 

cidade natal. Para que se compreenda a envergadura do cidadão e patriota do Soberano 

da chelita brasileira, basta pensar que sem êle não haveria êste congresso” (Idem, 

1954, p. 80). 

A reportagem de “O Cruzeiro” aponta ainda que a revista americana Time referiu-se na 

época a Tomaz Salustino como a 4ª fortuna em potencial do mundo; e que na “Quem é quem 

na Economia Brasileira” publicação que, anualmente, relacionava as maiores empresas do país 

nos seus diferentes setores, a Mineração Tomaz Salustino S/A ocupava o 14º lugar entre todas 



as empresas de minerais metálicos do Brasil em meados da década de 1970. Todas estas 

referências que ultrapassaram as fronteiras da região e do país, somadas aos símbolos 

preservados em torno da exploração da scheelita em nível local, contribuíram para que a terra, 

cujo nome reverencia a fartura dos tempos de sua fundação - auge do ciclo do gado, passasse 

não só a ser apelidada de “Capital da Scheelita”, como teve a possibilidade de ver seu nome 

mudado para “Tungslândia”.   

Se a cidade de riqueza e abundância não se confirmou como Tungslândia, optou, através 

de uma consulta pública, por preservar o nome original que homenageava os novos currais 

construídos por seu fundador, o Capitão-mor Cipriano Lopes Galvão. A cidade então, não se 

refundou, nem teve um novo fundador, que seria Tomaz Salustino, este sim, aceito como seu 

reconstrutor. Contentou-se em ter a base da bandeira oficial do município (dec. Nº 383, 1º de 

fev.1982) pintada de azul-anil em referência ao tungstênio (art. 2º): um símbolo da cidade 

sonhada. “Um ‘símbolo’ é uma coisa encarada pelo consenso geral como tipificando ou 

representando ou lembrando algo através da posse de qualidades análogas ou por meio de 

associações em fatos ou pensamentos” (TURNER, 2005, p. 49).   

Tomaz Salustino enquanto comandou seu império, também enfrentou crises, quando, 

por exemplo, precisou vender, segundo seu neto Reno Bezerra conta, 70% do gado pra manter 

a mina em funcionamento. Depois vieram os empréstimos bancários e a empresa se refez, 

preservando o mito do seu fundador sem arranhões, assim como Prometeu se recompunha ao 

ter o fígado recuperado toda noite, depois de ter sido devorado durante o dia pela águia enviada 

como castigo de Zeus, por ele ter-lhe roubado o fogo (ÉSQUILO, 1998) para entregar aos 

homens. Fortalecido, Tomaz Salustino seguiu, enquanto esteve vivo, à frente da Mina Brejuí 

preservando o mesmo modelo de administração adotado em suas fazendas e casa-grande: 

misturando os territórios – públicos e privados – e promovendo festas para comemorar 

determinadas datas, como o seu aniversário, que de rito particular se transformou em rito 

público, como veremos a seguir.  

 

 

3.4 - O rito que reforça o mito 
 



O aniversário do patrão, comemorado em 06 de setembro, era a segunda oportunidade 

de abundância nas mesas de Brejuí depois das festas juninas: ele mandava abater várias cabeças 

de gado e distribuía carne e vinho entre os trabalhadores da mina, de acordo com a quantidade 

de filhos de cada família. Todos experimentavam uma fartura à qual não estavam acostumados 

e que acabou marcando a data, como relembra Cícera Alves: “onde tinha uma casa com quatro 

meninos, ele dava dois quilos, onde tinha pouco, ele dava dois quilos e um litro de vinho. Um 

carro era que saía entregando nas portas. Mas tinha festa...” A proximidade do dia do 

aniversário do “benfeitor” de Currais Novos com a data em que se comemora a Independência 

do Brasil, Sete de Setembro, foi uma motivação para que as duas comemorações na cidade 

contassem com uma só programação, fazendo com que um rito privado - o aniversário de 

Tomaz Salustino – se confundisse com um acontecimento público, uma celebração coletiva.  

Era o mito que se aliava ao rito (DAMATTA, 1990).  

 

Figura 25: Operários perfilados na mina em homenagem a Tomaz Salustino 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

Após o Golpe Militar de 1964 os dois eventos imbricados em um só – aniversário e Dia 

da Pátria – ganham um cenário especial na cidade para a sua realização: a Praça Cívica 

Desembargador Tomaz Salustino, construída em frente à sua casa em Currais Novos, onde uma 

estátua de bronze de corpo inteiro do “homem que acreditou na pedra pesada” seria imposta de 

frente para a casa. A praça, não por coincidência, foi inaugurada em mais um aniversário de 

Tomaz Salustino: seis de setembro de 1971.   



Assim, o rito privado que se transformou em acontecimento público se militariza 

oficialmente: entre as décadas de 1960 e de 1970, todos os funcionários da mina, operários, 

técnicos e engenheiros se poriam a marchar anualmente, a cada Dia da Pátria, inclusive Sílvio 

Bezerra de Melo, filho e sucessor. Todos uniformizados, com botas, capacetes e fardamentos 

especiais para a ocasião. E se a farda iguala e corporifica, escondendo seu portador, protegendo 

o papel desempenhado da pessoa que o desempenha (DAMATTA, 1990, p. 50), naquela 

ocasião, a unidade promovida pela uniformização, ao invés de separar o papel que define uma 

posição no ritual dos outros papéis que a pessoa desempenha na vida diária, tinha justamente a 

intenção contrária: a de reforçar aqueles papéis tanto no ritual do desfile militar, quanto no dia 

a dia: todos eram operários da mina. Só que naquela situação, recebendo outras tintas, 

reforçando suas imagens de heróis.  

 

Figura 26: Desfile dos operários da Mina no Dia Sete de Setembro em Currais Novos 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

Nesse dia, as atividades eram interrompidas no escritório, engenho e túneis da mina, 

para que até as máquinas se enfileirassem na marcha, numa demonstração do poder fabril – em 

número de homens e de equipamentos que, compondo uma unidade formal, teatralizavam a 

dominação (THOMPSON, 1979).  A paralisação do trabalho naquela data se justificava por se 

tratar de um feriado nacional, já que os rituais nacionais implicam sempre um abandono ou 

“esquecimento” do trabalho (DAMATTA, 1990, p. 38). Mesmo que ali, durante o desfile, o 

símbolo-trabalho estivesse sendo ostensivamente reforçado. Algumas festividades podem ser 

tomadas como contraponto à oficialidade do cotidiano, como expressão simbólica de 



determinadas classes e determinados grupos sociais em oposição às estruturas de mando 

(THOMPSON, 1979 e BAKHTIN, 1987).   

Depois, com a morte de Sílvio Bezerra e as sucessivas mudanças na administração da 

empresa, a Mina Brejuí deixou de participar dos desfiles do Sete de Setembro e as 

comemorações em torno das duas datas foram esmaecendo até pararem em definitivo. A 

referência, porém do poderio da empresa – com seus homens e máquinas desfilando pelas ruas 

da cidade – permaneceu e segue até hoje na memória das pessoas que viveram aqueles 

momentos. Uma marca impressa por Tomaz Salustino, sobre quem há construída uma aura de 

herói, devido ao profundo impacto que provocou a atividade de extração da scheelita no sertão 

do Seridó e ao jeito peculiar com que conduzia seus negócios, fosse à frente de suas inúmeras 

fazendas, à frente dos assuntos da família, à frente da empresa e, antes dela, à frente do garimpo.  

 A filosofia implementada por Tomaz Salustino, no entanto, continuou sendo adotada 

por seus sucessores pelas décadas seguintes, até a empresa entrar em crise e, finalmente, fechar. 

A partir daí o que restou foram as lembranças de um tempo de fartura, de “progresso”, de 

emprego garantido, seja nas fazendas dos patrões ou na mina. No capítulo seguinte, a discussão 

segue em torno dessas memórias que permanecem vivas pontuadas pela expectativa de 

retomada da extração da scheelita no sertão potiguar. Os mineradores experimentam hoje um 

desejo em comum de que em breve o cenário de abandono ganhe vida e que as minas retomem 

com força total a exploração do minério. Muitos dos que deixaram o trabalho quando as minas 

fecharam estão retornando aos túneis, só que agora, não mais como empregados com carteira 

assinada e sim, recebendo por produção, como na época do garimpo. Deixemos, portanto, as 

discussões sobre a Mina Brejuí de ontem e partamos para a segunda fase da pesquisa, que trata 

sobre o cenário em que se encontra a Mina Brejuí atualmente, através dos olhos dos 

mineradores: tanto os que foram garimpeiros, quanto os que foram operários.   

   

 

 

 

 



Capítulo III 

A Mina Brejuí de hoje 
 

 

 

“Quando a gente voltou, não tinha carro,  

que eles [os patrões] tinha acabado com tudo,  

coitados, não tinha nada.  

Tinha um tratorzinho, tinha um carrinho velho,  

aí eles enchia na pá, trazia [o material] pro engenho,  

a gente mesmo é quem funcionava ela [a mina].  

Aí foi se levantando, foi se levantando,  

compraram uma caçamba,  

e foram comprando, e foram comprando,  

hoje tá estruturada.” 

  

Zé Camada, 73 anos 



4 - Cap. III – A Mina Brejuí de hoje  
 

 Observamos, a partir de agora, do ponto de vista dos mineradores, o processo de 

retomada da exploração da scheelita em Brejuí. Depois de experimentarem por mais de uma 

década a nostalgia provocada pela paralização da atividade, agora eles alimentam o desejo de 

que, com a reabertura das minas de scheelita e de outras minas, como as de ferro e ouro que 

estão em fase de pesquisa na região (anexos V, VI e VII), a profissão de mineiro ressurja e 

reconquiste a força de antes. A volta da exploração da scheelita em 2004 pela Mina Brejuí é 

considerada pela empresa como a abertura de um novo ciclo em que, diferente do início, quando 

era a demanda das guerras o principal motivador do mercado da scheelita, desta vez, são as 

metalúrgicas do mercado nacional que necessitam do minério para a fabricação de ligas 

metálicas resistentes.28   

Atualmente cerca de 150 operários atuam na extração da scheelita nos subsolos da Mina 

Brejuí, somando ao todo 200 funcionários, contando com o pessoal da administração. Desde 

que reabriu, a mina vem funcionando em sistema de garimpo, ou malocagem, como costumam 

chamar os mineradores, ou seja: o trabalho é por produção. Eles são divididos em turmas – hoje 

são 14 –, cada uma com seis trabalhadores, sendo um deles o coordenador, que administra o 

trabalho de retirada do minério em vários pontos dos túneis. Somada, a produção total da Mina 

Brejuí atualmente varia entre 13 a 15 toneladas por mês. 

Com exceção dos trabalhadores “fichados” – com carteira assinada –, a maioria dos 

mineradores que atua hoje em Brejuí é composta por aposentados, que optaram por fazer o 

caminho inverso de volta ao trabalho como forma de reforçar a renda familiar. Apesar de 

viverem um novo momento da empresa, seguem o labor pontuados pelas lembranças do tempo 

em que a Mina Brejuí viveu seu auge. São eles os responsáveis por ensinar aos mais novos os 

segredos do ofício. Assim, os cabeças-pretas, como são chamados os mineradores iniciantes, 

além de receberem dos mais velhos as lições do trabalho, também conhecem através deles, 

sobre a Mina Brejuí de antes. É nessa cadência, que pontua as conversas nos túneis sobre como 

era a vida dos mineradores antes e como é a vida dos mineradores hoje, que seguimos a 

discussão neste capítulo: o quanto pesa a influência dos mais experientes sobre os mais novos 

                                                           
28 http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-mina-possui-um-bom-potencial/155099 acesso em 03/03/2014.  

http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-mina-possui-um-bom-potencial/155099


e em quanto esta influência determina a manutenção desta identidade mineira. Comecemos 

tratando sobre quem são os mineradores da Mina Brejuí de hoje.  

4.1 - Quem são os operários e como aprendem seus ofícios 
 

Na saída dos trabalhadores logo após disparar a sirene que avisa o final do turno de 

trabalho, é possível se ter uma amostra do perfil do operário da Mina Brejuí de hoje: a maioria 

é formada por homens com mais de 50 anos. São mineradores aposentados que, com a 

reabertura das atividades pela empresa, decidiram, além do benefício da aposentadoria, contar 

com mais um salário-mínimo no final do mês.  

Os atuais operários, portanto, são formados por uma geração de mineradores 

experientes, e de uma pequena parcela de mineradores jovens. Cabe aos mais velhos, portanto, 

a missão de ensinar às gerações mais novas os segredos do ofício do minerador da scheelita. 

São eles também que ocupam os cargos de líderes, a exemplo de José da Silva Barbosa, 73 

anos, mais conhecido como Zé Camada. Ele é o coordenador de uma das turmas que trabalham 

no subsolo. Minerador aposentado, voltou a trabalhar na mina há oito anos, justamente no 

período em que a empresa estava retomando a atividade. O período entre a saída de Zé Camada 

da mineração e o seu retorno, coincide com o prazo em que a Mina Brejuí passou sem funcionar. 

Na volta, encontrou um cenário de abandono. Para Zé Camada, foram os mineradores, os 

responsáveis pelo resgate da atividade em Brejuí. 

 “Quando a gente voltou, não tinha carro, que eles [os patrões] tinha acabado com 

tudo, coitados, não tinha nada, tinha um tratorzinho, tinha um carrinho velho, aí eles 

enchia na pá, trazia [o material] pro engenho, a gente mesmo é quem funcionava ela 

[a mina], aí foi se levantando, foi se levantando, compraram uma caçamba, e foram 

comprando, e foram comprando, hoje tá estruturada”.  

(Zé Camada, 73 anos – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra em Currais 

Novos em out/13) 

A fala de Zé Camada denota um pertencimento não só à atividade de minerador, mas 

também à empresa, ao se sentir responsável, junto com os colegas, pela retomada da atividade 

de exploração da scheelita pela Mina Brejuí. E por se considerar o mais experiente entre os que 

trabalham hoje na empresa, Zé Camada passou a ser uma referência nos assuntos que dizem 

respeito ao trabalho: “Quem dá as dicas é eu, por exemplo, se Dr. Reno [diretor da Mina] 

chegar, se chegar um cabra de fora, eles pergunta a eu, pra qualquer coisa, pergunta a eu, que 

sou o mais velho, né. Aí eu saio dizendo como começou e vai s’embora”. 



 

Figura 27: José da Silva Barbosa, 73 anos, o Zé Camada 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Analfabeto, homem da agricultura que se especializou em localizar os caminhos por 

onde passa a scheelita, Zé Camada não esconde o orgulho pela experiência que adquiriu ao 

longo dos anos na lida em busca do minério. Experiência cujo conceito Thompson (1981) define 

como elemento de ligação entre estrutura e processo, determinada materialmente, mas expressa 

como atos, relações, crenças, comportamentos. Para ele, as pessoas não experimentam sua 

própria experiência apenas nas ideias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos. Elas 

também experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na 

cultura (THOMPSON, 1981, p. 181-182). Não é à toa o orgulho de Zé Camada pelo ofício: é 

um dos poucos e mais preciosos tesouros acumulados em sua vida.  

A experiência adquirida por ele resultou no apelido, que ganhou nesta nova fase de 

trabalho da mina, devido à astúcia que desenvolveu para reconhecer por onde passa o veio da 

scheelita e orientar os outros trabalhadores de sua turma a seguir o caminho certo da ocorrência 

do minério. “Os cara botaram [o apelido] agora na ‘malocagem’, porque eu saio caçando as 

camada, não sabe? Os outros não sabem, aí eu saio caçando, aí eles... não vê que o mais velho 

que tem é eu, da empresa? Eu fico trabalhando de fora, aí eu desço [aos túneis] e faço a 

pesquisa: ‘vá pra canto tal’, aí eles vão lá e já tiram o minério, aí batizaram eu de ‘Zé 

Camada’.”    

 Diferente do apelido, o conhecimento de Zé Camada a respeito dos segredos da scheelita 

não é de agora. Vem de muito tempo atrás, antes mesmo de ele ir trabalhar na Mina Brejuí. Em 

1974, ele conta, garimpava por conta própria a scheelita, junto com os filhos, nos arredores de 



outras minas arrendadas pela Mineração Tomaz Salustino – as Minas Bonfim e Potyra 

localizadas na cidade de Lajes, como forma de completar a renda de agricultor. Nesse convívio, 

foi descobrindo como localizar e identificar a scheelita com os companheiros mais experientes 

da mesma jornada.  

Nós, trabalhando no começo da mina, eu trabalhava no sítio, aperreado, nós ia 

“malocar” por todo canto, saía de casa mais os menino, passava a semana prá lá, 

apurava às vezes 20 conto, 25, dava a ela [aponta pra esposa que assiste à entrevista] 

pra fazer a feira, ela ia. Aí uns ensinava os outros, porque tem uns mais sabido, né, 

tem os telador, tem os bateador, e tem os mais sabido, é assim. E um vai ensinando o 

outro, porque se for tudo de um jeito que não declara nada a ninguém, não tira nada 

não. Porque a historia da scheelita é complicada, porque se o cabra pensar bota a 

pedra seca aí não dá minério, tem que o cabra ver ela [a scheelita] e conhecer ela. 

Ela fica assim que nem sal, bem alvinha. Eu tenho todas base da [trecho inaudível]. 

Eu sou analfabeto, mas eu sei tudinho por onde a veia passa, por onde não passa e 

eu sigo o caminho.  

E como é esse caminho? 

Por exemplo: aqui é a rocha aí a camada fica no meio, aí eles chamam “pregmatita 

atrai”, ou xisto preto, aí ela acompanha aquele meio e o cabra acompanha atrás. Pra 

trás não tem minério não, nem pra frente, só no meio, é como se fosse uma vala, aí 

você mergulha, faz túnel prum canto, faz por outro e passa.  

(José da Silva Barbosa, 73 anos - Zé Camada – entrevista realizada na casa dele no 

Bairro Sílvio Bezerra, em Currais Novos em out/13)  

Ao dividir seus saberes com as gerações mais jovens, os mineiros veteranos de Brejuí 

transmitem não só conhecimentos técnicos, mas também sua identidade. Com isso, eles 

preservam a manutenção de sua categoria, de sua classe. Ao analisar a formação da classe 

operária inglesa, Thompson observou que a classe se faz representar quando alguns homens, 

como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 

identidade de seus interesses entre si (THOMPSON, 2004, Vol I, p. 10). Portanto, ao 

compartilhar, desde o início, as experiências e saberes do ofício de minerador, os primeiros 

garimpeiros faziam surgir uma classe específica no sertão do Seridó: a mineira, que seguiria 

sendo construída pelas gerações seguintes.  O experiente Zé Camada, que faz planos de parar 

definitivamente em breve, já está transmitindo o que sabe aos sucessores. “Eu to ensinando 

tudo o que sei, eu tenho um neto aí que é um campeão, vai ficar pior do que eu. Eu saí ajeitando, 

que é pra não haver confusão: que ‘é assim, assim’, explico pra um, explico pra outro, que não 

queira fazer nada que não dá certo, né?”   

É no engenho onde se vê, atualmente, mais operários jovens em Brejuí. Francisco 

Marcílio Pereira, 31 anos, está na função de supervisor de produção do engenho há três meses. 



Foi promovido desde que o chefe anterior recebeu uma proposta de trabalho em outra empresa. 

Há sete anos na Mina Brejuí, Francisco foi levado pelo ex-encarregado para trabalhar como 

ajudante do engenho, com quem, reconhece, aprendeu tudo o que sabe do ofício. “Aqui a gente 

aprende uns com os outros, eu passo meu conhecimento pra eles, eles passam outros pra mim, 

quando alguma coisa não está como deve ser, aí vem Silvestre que é o engenheiro mecânico 

daqui, ele vem e conversa com a gente e a gente vai fazendo, um ajudando o outro, é sistema 

‘formiguinha’”. A iniciativa de dividir os conhecimentos pode ser entendida com uma marca 

da solidariedade grupal que, de acordo com Di Tella, acaba se tornando estreita devido à pouca 

mobilidade social, condicionada pelo próprio trabalho do minerador. Além disso, os 

mineradores pouco se distanciam culturalmente uns dos outros, visto que na mineração, não há 

atividades ocupadas pelas chamadas “camadas médias” (DI TELLA, 1967, p 26).  

O caminho de volta à mina depois de aposentado também foi traçado por Renis Araújo 

de Lucena, 62 anos. Dos 20 anos dedicados à mineração, cinco foram consumidos no trabalho 

do subsolo como caçambeiro. Depois passou a guincheiro, profissão que segue até hoje, neste 

retorno à mineração. A conversa com Renis aconteceu na saída do expediente, numa sexta-feira 

à tarde. Pergunto se ele voltou ao trabalho depois de aposentado, porque é difícil encontrar 

guincheiros disponíveis.   

 

Difícil é o salário, que tem muito guincheiro que não quer ganhar o que eu to 

ganhando. Eu ganho mais de um salário aqui. Tem guincheiro que ganha 3, 4 salários 

lá fora, né. Aí não quer vir trabalhar aqui por isso. Mas que pra mim dá bom né. 

Porque eu tenho um salário da minha aposentadoria. Juntando os dois dá certo pra 

mim. Eu to já há quatro anos aqui, mas para o ano eu to com vontade de deixar né, 

porque já trabalhei demais, vou trabalhar mais esse ano que vem se tudo der certo, 

se Deus consentir e os homens [os patrões] deixar e para o ano eu vou deixar, para o 

fim da minha vida ter minha folguinha, né. Gosto de dançar um forrozinho... (Ri) 

(Renis Araújo de Lucena, 62 anos – entrevista na Mina Brejuí em out/13) 

Apesar das sete décadas que separam o início da exploração da scheelita da retomada 

da atividade no sertão potiguar, quando os garimpeiros vinham da agricultura, os operários de 

agora continuam fortemente vinculados com o sítio. A agricultura, no entanto, aparece como 

segunda alternativa: a primeira continua sendo a mina: “a maior parte de quem trabalhou na 

mina trabalhou na agricultura, porque quando a agricultura tá ficando mais difícil né, eles 

querem procurar um lugar que dê mais um dinherinho. Você se emprega, tem o décimo, umas 

férias, no sitio não tem nada disso, né. Os benefícios da mina contam muito” (Zé Camada).  



Assim, seja entre os operários “fichados pela empresa”, seja entre os ex-operários que 

decidiram retornar ao trabalho na mina depois de aposentados, é forte o vínculo que mantém 

ou mantiveram com o roçado. Mesmo antes de se tornar operário ou depois de se aposentar, os 

relatos são praticamente os mesmos quando se trata do assunto: todos vieram do sítio e a maioria 

voltou para lá depois de deixar a mina, sem contar os que permaneceram nos dois ofícios 

paralelamente. Esta característica, portanto de colono-mineiro (CAROLA, 2004, p.22) parece 

ser uma marca entre os trabalhadores da Mina Brejuí: seja no início da exploração da scheelita 

ou em seu auge de produção, eles mantém fortes laços com o roçado. Neste momento de 

retomada da atividade na mina, no entanto, o sistema de trabalho é diferente de quando eles 

eram contratados com carteira assinada.  

 

4.2 - O sistema de trabalho atual 
 

Assim como na época do garimpo, quando os trabalhadores recebiam por produção, ou 

seja, Tomaz Salustino pagava de acordo com a quantidade de minério extraído, as turmas de 

operários ou garimpeiros – como eles se definem – que trabalham atualmente na exploração da 

scheelita em Brejuí, também são remuneradas de acordo com o volume de scheelita que 

produzem: para cada mil quilos de minério retirados, o valor pago pela empresa aos 

mineradores, é R$ 7,00 por quilo. Se a retirada da turma passar dos mil quilos, são pagos R$ 

8,00 por quilo extra, como forma de estimular a produção. O total que cada turma fatura é 

rateado igualmente entre seus integrantes.  A turma de Zé Camada, por exemplo, quase sempre 

ultrapassa os mil quilos. “Esse mês dei duas moídas [no engenho] e tirei 1.700 e tantos quilos, 

desses 1.700 kg, eu tenho direito a dois mil e poucos real, cada um de nós, daqueles seis.”  

As turmas têm autonomia para escolher o local onde vão retirar o minério entre os mais 

deferentes níveis dos túneis, decidem quando há necessidade de detonação das rochas e a coleta 

do material para beneficiamento. Tudo é coordenado pelos engenheiros da empresa e, mesmo 

assim, em muito o processo atual se semelha ao sistema de trabalho da época do garimpo. Esta 

autonomia entre os trabalhadores em Brejuí verificada atualmente, coincide com a primeira das 

três fases formais estabelecidas por Touraine (1976), para a mineração: que é quando a ação do 

mineiro se caracteriza por sua autonomia em relação ao processo de trabalho (TOURAINE, 

1976, p. 451).  



De acordo com Touraine, a qualificação do minerador se define menos como nível de 

conhecimento e mais como poder de decisão, como princípio de organização do próprio 

trabalho29. Touraine se refere aqui ao processo inicial de uma exploração mineral, como 

aconteceu com a Mina Brejuí em sua fase de garimpo. No entanto, o que se verifica no cenário 

atual na empresa, não deixa de ser um reinício, em que os mineradores, que voltam a se intitular 

de garimpeiros, recuperam aquela autonomia de antes, só que desta vez, detentores de um 

conhecimento acumulado ao logo de sua experiência como operários, quando recebiam salários 

fixos por mês. Não são mais aqueles “cegos” como Cícera definiu os primeiros garimpeiros. 

Para entender melhor como é o sistema de trabalho atual da Mina Brejuí é preciso 

comparar com o modelo adotado pela empresa desde que foi formalizada até fechar: cada 

funcionário recebia um salário fixo, trabalhasse no subsolo ou não, produzisse muito ou não. 

Eles seguiam o que determinavam os feitores, que coordenavam o trabalho dos operários e as 

funções de cada um naquele processo. Se a ordem superior era detonar os explosivos em 

determinado local, assim era feito. Antes eles recebiam ordens, hoje têm autonomia para 

realizar o trabalho. 

José Januário de Souto, 61 anos, trabalhou nesse sistema durante todo o período em que 

passou na Mina, até se aposentar. Para ele, como para tantos outros, a mina foi a melhor 

alternativa em relação à agricultura. “Pra mim foi bom [trabalhar na mina], porque se eu 

arrumei alguma coisinha besta que tenho, eu arrumei na mina, na agricultura não arrumava, 

porque os patrão não dava condição. Fui caçambeiro, guincheiro, dentro da mina a gente pega 

tudo, com licença da palavra, até fezes eu apanhava lá. É, não tenho nada a esconder não”.  

A queixa de José Januário repercute entre os companheiros que participam da entrevista: 

os operários remunerados com salário fixo e carteira assinada têm direito aos benefícios 

trabalhistas tão valorizados, porém, segundo eles, o funcionário exerce várias funções e recebe 

apenas por uma, prática que se estende às outras empresas, como completa Joaquim Ramos 

Pereira, 40 anos, que trabalha na mina vizinha, a Acauã, também presente no bar de José 

Januário durante a conversa: 

                                                           
29 As outras fases às quais Touraine se refere são: 
2ª fase: ainda manual, mas instituindo o trabalho parcelar, retirou-lhe a autonomia, passando a uma 
organização centralizada no trabalho coletivo, anulando, portanto, a capacidade decisória do trabalhador sobre 
o processo de trabalho. 
3ª fase: com a introdução de conjuntos mecanizados, embora não retirasse o trabalhador da produção direta, 
tornou-se totalmente dependente do capital, com relação ao ritmo da produção e ao comando do processo de 
trabalho. 



Na mina você exerce 10 função e só é remunerado por uma. Pronto, eu trabalho como 

soldador, mas tem hora que eu to como carpinteiro, tem hora que eu to como 

serralheiro, a minha carteira é soldador, ele [José Januário] era como ajudante, aí 

faz tudo, aí é remunerado, você só ganha um salário X. Hoje tá bom, hoje tá bom, o 

salário há 10 anos atrás o cabra morria de fome, hoje tá bom, hoje o governo dá um 

incentivo que ajuda, mas há 10 anos atrás era precário, no tempo dele ele pegou mais 

ruim ainda, porque ele tem 60 anos, eu tenho 40, no tempo dele era pior. 

(Joaquim Ramos Pereira, 40 anos – entrevista no bar de José Januário, no bairro Silvio 

Bezerra em Currais Novos, em set/13) 

Ao comparar o sistema de trabalho de “antes de a mina parar” com o “de agora”, os 

mineradores que ainda mantém o vínculo com a empresa são unânimes em afirmar que agora é 

mais vantajoso, tanto para o trabalhador, quanto para a empresa, especialmente os mais velhos, 

os aposentados que voltaram ao trabalho. Estes já estão com o benefício garantido e continuam 

na atividade para “ter mais um ganho”, como é o caso de Zé Camada, que por já estar mais de 

50 anos não pode trabalhar diretamente no subsolo, o Ministério do Trabalho não permite. Ele 

diz que entra lá apenas quando é necessário, para identificar por onde passa a camada da 

scheelita e orientar os operários da sua turma para sua extração. Antes, porém, quando era 

operário “fichado”, era no subsolo que cumpria seu expediente. 

Hoje em relação à antigamente, todos nós acha melhor e acho que pra empresa 

também é melhor, eu converso muito mais eles [os patrões], ela [a mina] tá em melhor 

condição do que na primeira [vez], porque naquela época era muita gente e a pedra... 

era mais pouco o preço, hoje é maior, a industria é maior né e tem mais condição, 

hoje é melhor pra todo mundo, todo mundo arranja sua feirinha, o trabalhador por 

conta da empresa tem, a gente que trabalha por conta tem sua feirinha, tá 

entendendo?  

 (Zé Camada, 73 anos – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra em Currais 

Novos em out/13) 

O material “detonado” nos túneis pelas turmas de trabalhadores do subsolo é levado até 

a superfície por pequenos tratores, que descarregam em caçambas que o transportam até o 

engenho. Lá, passa por três processos: primeiro pela britagem, onde as rochas são quebradas 

em pedaços menores, depois pela moagem, onde o processo se refina até o material ficar 

parecido com uma areia, e, finalmente, chega ao beneficiamento propriamente dito, quando o 

minério é separado da terra e dos resíduos de rochas com a ajuda das mesas vibratórias. Durante 

a separação do minério nas mesas vibratórias, é possível verificar a diferença entre o que de 

fato é aproveitado e o que é considerado desperdício. Cerca de 20% é scheelita – um pó branco 

e muito fino que, por ser mais pesado, se concentra à esquerda da mesa vibratória, que é 

ligeiramente inclinada. O restante vai se acumulando em diferentes camadas, de acordo com o 

peso: quanto mais leve, mais à direita, o lado mais alto da mesa.   



 

 

Figura 28: engenho de beneficiamento da scheelita             

Fonte: arquivo pessoal da autora                                           
 

 

Figura 29: mesa vibratória que separa o minério 

Fonte: arquivo pessoal da autora                                           
 

A Mina Brejuí mantém o mesmo sistema de beneficiamento de quando instalou o 

engenho em 1953, o que a coloca atrás das concorrentes internacionais que se modernizaram e 



conseguiram diminuir, por exemplo, o índice de desperdício do minério. O tema 

“investimento”, entretanto, não faz parte dos planos da administração da empresa, que 

atualmente negocia a venda da mina. Alheios ao que acontece ao nível da administração da 

empresa, os mineradores seguem trabalhando com a expectativa de melhoria, de aumento na 

produção e, especialmente, de crescimento no número de empregos. Entre os mais jovens, a 

perspectiva é de que, com o reaquecimento da atividade, eles possam experimentar um novo 

tempo, a exemplo das histórias que ouvem dos colegas mais antigos. Entre as lições dos mais 

velhos também estão os segredos para evitar os temidos acidentes, como veremos a seguir. 

 

4.3 - O medo e os acidentes 
 

O medo proveniente do risco de morte no interior das minas, como aponta Terezinha 

Volpato ao analisar o cenário da região carbonífera de Santa Catarina, faz surgir valores de 

coragem, força e exaltação da masculinidade como forma de impedir o aparecimento de 

sentimentos de fraqueza. É preciso, portanto, ter coragem para assumir o medo, afinal, a 

imagem do mineiro é fortemente ligada à de “trabalhadores valorosos, destemidos, fortes e 

bravos”, imagem esta assimilada também pelos próprios mineiros. Trata-se, assim, de uma auto-

imagem que exclui o medo, como salienta Volpato (2001, p. 63-64).  

Desta forma, ao serem questionados sobre se tinham medo de trabalhar na mina, todos 

os interlocutores, especialmente os mais experientes diziam de imediato que não: “dentro do 

subsolo me sinto em casa”; “sou capaz de andar sozinho lá no escuro”; “conheço aqueles 

túneis como a palma da própria mão”. Porém, no decorrer das entrevistas, todos acabam 

reconhecendo que no início tinham medo, mas depois se acostumam: a necessidade do trabalho 

impõe a coragem necessária para encarar os receios, especialmente o de ser vítima de acidente. 

Não é à toa que sempre há algum relato a respeito de acidentes, seja porque o interlocutor foi 

vítima, ou porque presenciou ou socorreu algum colega acidentado.  

O reconhecimento à existência do medo vai aparecendo aos poucos, no decorrer das 

conversas e das histórias que os interlocutores vão recordando, nos comentários e nas pausas 

que fazem, seja nas entrevistas individuais ou em grupo, como aconteceu no bar de José 

Januário, no bairro Sílvio Bezerra em Currais Novos. Lá, embalados pela descontração trazida 

com a cerveja que bebiam, um completava o depoimento do outro e as histórias iam surgindo. 



Quem começou puxando o fio do carretel das lembranças sobre o receio do risco de acidentes 

foi o próprio dono do bar, José Januário. 

Medo eu não tinha não, nunca tive medo de trabalhar lá não, tive de tirar até operário 

acidentado, tive que tirar que é coisa que acontece, a gente tá mexendo em coisa que 

Deus fez, acontece essas coisas.  

Eu cheguei a trabalhar 20 e poucos anos e nunca me acidentei, às vezes um 

“besourinho” [lasca de pedra], quebrando uma pedra e bate um “besourinho”, mas 

eu sabia trabalhar e tinha cuidado, né. Às vezes acidente depende da pessoa, tem 

gente que não sabe trabalhar, vai trabalhar nas carreiras aí se acidenta. Eu sempre 

fui cuidadoso, dentro de subsolo principalmente. 

Ali, olhe, tem chaminé por todo canto, de um setor pra outro, porque tem diferentes 

níveis, se cair num buraco é morto, ali é 40, 50 metros de um nível pra outro, 30, 20, 

10. A gente sabe que entra vivo e não sabe se sai vivo. Se um pedra dessa cair, é fatal. 

(José Januário de Souza, 61 anos, entrevista concedida no bar que funciona na casa 

dele, no bairro Sílvio Bezerra em Currais Novos em set/13) 

 

Figura 30: Conversa de mineradores no bar 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

José Januário (sem camisa) deixa transparecer que o risco de acidente é uma condição 

à qual estão expostos, já que, ao realizarem seu ofício, estão invadindo um território sagrado, 

quebrando pedras, abrindo túneis por dentro das serras, coisas da natureza. A exemplo das 

populações rurais, que têm com a terra uma relação baseada em um triângulo em cuja vértice 

superior se encontra Deus como senhor e criador do mundo; na segunda vértice subordinada a 

Ele, encontra-se o homem como sua criação; e na terceira, também como Sua criação, está a 

natureza (WOORTMANN, 2000). Se para o agricultor, Deus fala aos homens através da 

natureza, seja os recompensando com bonança como uma boa safra, ou castigando com as secas 



e enchentes, para os mineradores Deus também fala com eles através dos acidentes. O cuidado 

e a atenção, no entanto, podem prevenir: Januário, sempre cuidadoso, só foi atingido por 

“besourinhos”, ao contrário dos colegas afoitos, que se descuidaram e facilitaram os acidentes.  

Os companheiros ouviam e iam relembrando de outros episódios, como José Milton, de 

30 anos. Filho e sobrinho de mineradores, ele passou a vida toda escutando as experiências do 

pai e do tio sobre os riscos de trabalhar na mina. “Meu pai caiu dentro de um moinho e 

esbagaçou o joelho; e meu tio caiu uma pedra e tirou o couro dele até aqui [mostra as pernas]. 

Eles trabalharam na Mina Brejuí, todos dois. Onde meu tio caiu, eu passei no mesmo canto. 

Os meninos disseram: ‘foi aqui que uma pedra ia matando seu tio’.” José Milton trabalhou no 

mesmo lugar em que o pai e o tio. Depois de um ano e sete meses na mina, preferiu seguir como 

pedreiro, que segundo ele, é uma profissão melhor. “Pra se aposentar [como minerador] é 

muitos anos de briga se sofrer um acidente. A firma bota você num serviço maneiro e depois 

bota você pra fora”.  

 Depois que sofreu um acidente em 1992, Manoel Olinto Sobrinho, 71 anos, mais 

conhecido com seu Manico, foi trabalhar no almoxarifado com Seu Gentil, apesar de já estar 

aposentado quando uma pedra o atingiu nas costas. Ele nega que ficou com medo depois do 

acidente, apesar de reconhecer que teve medo de morrer e diz que não sente saudades do 

trabalho no subsolo, porque “a gente vai caindo na idade, vai ficando velho, os nervos vai se 

acabando, esse acidente acabou comigo, aí eu já não... [pausa] Eu tenho a ordem de pegar a 

bateria aí e andar por onde eu quiser, mas eu não quero não senhora”.  

 O local onde Seu Manico se acidentou é o mesmo onde anos atrás, outro colega 

conhecido como Manoel da Serra foi atingido por uma pedra e morreu. O ocorrido foi relatado 

por vários entrevistados, menos por um dos envolvidos, João Batista Pereira, 67 anos, mais 

conhecido como Joca da Barra Verde. Na primeira conversa com ele chamou atenção o fato de 

a filha acompanhar toda a entrevista com bastante curiosidade e certa tensão, que ficou mais 

evidente na hora em que abordei sobre o risco de acidentes e o medo. Ela interrompeu a resposta 

do pai, perguntando se o foco da pesquisa era acidente de trabalho. Respondi que não, que o 

tema era sobre a experiência dele como mineiro.  

Na sequência, quando ele falava sobre o quanto o trabalho no subsolo era perigoso, o 

quanto era “arriscado cair uma pedra como havia acontecido com 17 companheiros de 

trabalho”, ela completou imediatamente que “todos recebiam insalubridade”. Em outra 

ocasião, quando conversava com Zé Camada sobre o mesmo tema: medo e acidentes, ele 



relembrou o acidente com Manoel da Serra dizendo que naquele tempo Joca era guincheiro. 

“Quando puxou, o cabra caiu e ele arrastou. Ele não lhe contou essa história não? [respondi 

que não] Apois foi, ele ficou tão nervoso, mas que ele não foi culpado, ele não sabia que ele 

tava lá dentro. Assisti tudinho. Teve que botar uma haste, botar energia pra levantar a pedra 

pra tirar a pessoa de baixo. Nós fizemos isso”. Foi aí que entendi que a filha de Joca da Barra 

Verde queria proteger o pai dessas lembranças.  

 Basta conhecer um pouco das trajetórias desses mineradores para entender o porquê de 

sua negação ao medo e da firmeza em seus passos seguindo túnel adentro à procura da scheelita. 

O próprio Zé Camada resume esta análise: “o garimpeiro não tem medo porque precisa”. Em 

La Grand-Combe - França, Cornélia Eckert observou que para evitar a repulsa ao trabalho na 

mina e o comportamento sazonal dos mineiros-camponeses, a companhia oferecia vantagens 

ainda inéditas na época, como segurança em caso de doença e acidente de trabalho, 

aposentadoria, assistência social, religiosa e moral (ECKERT, 2012, p. 33).  Na Mina Brejuí o 

trabalhador também contava com benefícios semelhantes, além de assistência à saúde, lazer e 

dos presentes distribuídos entre seus filhos em datas como o Natal e Dia das Crianças.  

 Considerado “extraordinariamente terrível” pelo escritor George Orwell, o trabalho dos 

mineiros é também descrito por Clarice Gontarski Speranza, ao analisar as leis trabalhistas e os 

conflitos entre trabalhadores e patrões nas minas do Rio Grande do Sul nos anos 1940 e 1950, 

como um dos ofícios mais duros, perigosos e insalubres que o ser humano criou. O argumento 

da pesquisadora é baseado no fato de que os mineiros estão permanentemente expostos ao risco 

de acidentes fatais, condenados à escuridão, à poeira, ao frio e calor excessivos (SPERANZA, 

2012, p. 41). Em sua obra Germinal, Emile Zola chega a comparar esses operários a toupeiras 

(Zola, 2012).  

 A consciência do perigo que acompanha o ofício leva os mineiros a firmarem fortes 

laços de solidariedade uns com os outros, mesmo que, porventura, os mais experientes se 

divirtam testando a coragem dos mais novos, os cabeças pretas, pregando susto, como relembra 

Joca da Barra Verde: “No inicio eu tinha medo, tinha os gaiatos que faziam medo aos ‘cabeça 

preta’, agora, subsolo é perigoso demais, o nome já tá dizendo. Quando acontecia um acidente, 

naquela noite ninguém trabalhava”. Cornélia Eckert observou que a solidariedade e a 

cumplicidade uniam todos os mineiros, como resultado de uma experiência fixada na 

especificidade da atividade da mina, devido a condições de trabalho estreitamente ligadas ao 

perigo e à insalubridade (ECKERT, 2012, p. 26).   



As brincadeiras envolvendo o medo entre veteranos e novatos fazem parte de uma 

espécie de ritual de iniciação do ofício, onde os mais velhos “testam” a bravura dos mais novos 

através da forma como estes reagem. Superar o medo proveniente do risco de vida no interior 

das minas coloca em evidência valores como coragem, força e exaltação da masculinidade, 

impedindo o sentimento de fraqueza que poderia colocar em risco a vida dos companheiros de 

trabalho (CAROLA, 2004, p. 17). Aos mais novos cabe superar e demonstrar não só coragem, 

mas também destreza no trabalho, para assim, serem aceitos pelo grupo.   

A despeito da diversão com os cabeças pretas, é papel dos mais experientes acompanhá-

los de perto no trabalho, seja orientando a respeito do manejo das ferramentas e equipamentos, 

seja sobre as rotinas que devem ser respeitadas dentro e fora do subsolo, tudo para evitar que 

tornem-se vítimas de acidentes. Os veteranos, então, se sentem inexoravelmente responsáveis 

pelos novatos, de modo que, logo que estes começam o trabalho, é firmado o laço de 

companheirismo e solidariedade comum aos mineiros. É responsabilidade dos mais 

experientes, zelar pela segurança dos cabeças pretas e, consequente, do grupo.    

A gente tem que ter muito cuidado quando chega um novato, porque quando chega 

um novato, tem que ficar pastorando eles porque os mais velhos é quem vai ensinando 

a eles. Tem deles que nunca entrou e quando chega no meio do caminho volta pra 

trás, não tem condição. Um dia desses chegou um, quando chegou no meio assim, já 

tava faltando fôlego. Aí volta pra trás, esse não voltou mais. Só vejo a algazarra dos 

cara [ri]. 

É cabeça preta porque nunca encheu de pó? 

Não, é porque nunca trabalhou. Aí apelidam o coitado por cabeça preta, não sabe? 

Aí quem é não se importa não porque já tá acostumado na quentura, no calor, mas o 

outro cabra que nunca foi... 

Quem não é cabeça preta é cabeça branca? 

É, porque já tá feito, a gente já tá feito, quem trabalhou lá não tem mais esse negócio, 

não tem mais sobroço, mas o outro pode se perder, pode cair dentro de um buraco, 

porque tem muita chaminé, não sabe? Tem chaminé pra cima, se vem num nível pode 

cair embaixo e se esbagaçar de cabeça abaixo aí tem que ter o cabra seguindo ele 

que é pra ele se acostumar. Agora depois de se acostumar depois de dois ou três dias, 

aí não tem mais... [pausa] 

(José da Silva Barbosa, 73 anos - Zé Camada – entrevista realizada na casa dele no 

Bairro Sílvio Bezerra, em Currais Novos em out/13) 

Os interlocutores mais velhos reconhecem que antes da instalação da CIPA – Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – que aconteceu em 1973, a frequencia de acidentes era 

maior, já que não havia um controle rigoroso, por parte da empresa, para o uso de equipamentos 

de segurança que viria com a iniciativa, como relembra Elisbão Bezerra da Silva, 66 anos, mais 



conhecido como Bamba: “Quando a CIPA começou era obrigado trabalhar de luva, capacete, 

negócio nos ouvidos por causa da zoada, máscara, que às vezes à noite quando chegava pra 

trabalhar, eles faziam a detonação, aí tava o fumaceiro do explosivo, chega doía na vista da 

gente”.   

 

Figura 31: Elisbão Bezerra da Silva, 66 anos, vítima de acidente de trabalho 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Mesmo assim, muitos mineiros levam no corpo as marcas do ofício. Marcas que vão 

além dos calos nas mãos que já contam muito de suas histórias. O próprio Elisbão tem um dedo 

da mão cortado devido a um acidente com uma pedra, que pressionou sua mão esquerda: “é 

difícil uma pessoa da mina pra não ter um sinal, um dedo torado[cortado], outro torar a perna 

e assim ia, tinha muito acidente”. Em nome da solidariedade entre os mineiros havia também 

os casos em que as marcas estão no corpo do que salvou a vida de outro colega, como Joaquim 

Ramos Pereira, 40 anos, que ficou com a clavícula baixa devido ao esforço que fez ao segurar 

o peso de uma pedra de 87 quilos para evitar que caísse sobre o colega do lado: “não tinha 

como segurar, só fiz pegar aqui [mostra como fez: passa os braços por trás da cabeça] e segurei. 

Se eu soltasse, caía tudo nas costas dele. Aí ou ele morria ou ficava paraplégico”.      

As marcas nos corpos dos mineiros representam um dos sinais da identidade social deste 

trabalhador, que na região carbonífera de Santa Catarina, por exemplo, é carimbado também 

pela poeira de carvão, impregnada no corpo, na face, nos olhos, nas unhas, nas orelhas, 

tornando-o inconfundível (CAROLA, 2004, p. 17). Carola observa ainda que nos “bons 



tempos” da mina, ou seja, na época em que “ser mineiro era um indicativo de pertencimento a 

uma categoria de trabalhadores que gozava de certo prestígio social e econômico”, as marcas 

eram “naturalmente” aceitas porque elas identificavam o trabalhador mineiro, tido como 

destemido, bravo e heróico (CAROLA, 2002, p. 228).    

O corpo é o principal instrumento de trabalho do mineiro: é preciso força nos braços 

para operar, durante o expediente diário de oito horas, as ferramentas, equipamentos e máquinas 

que auxiliam na extração do minério; disposição para suportar o calor e o suor intensos 

provocados pelas altas temperaturas em determinados pontos dos túneis no caso de Brejuí; 

resistência para passar longos períodos com as costas curvadas, manejando a bateia; e olhar 

treinado para identificar a ocorrência da scheelita sem precisar da ajuda da mineralight, luz 

ultravioleta que reflete a luminosidade do minério, diferenciando-o dos demais. Neste recurso, 

Zé Camada garante, o garimpeiro não confia. “A mineralight pega tudo, o que tiver dentro do 

buraco ela pega, fica aquele floreio na pedra, o cabra pensa que é scheelita, mas não é. Aí, o 

cabra não confia, agora na bateia, se pegar, é scheelita mesmo, é”. O corpo que dá movimento 

à bateia, no entanto, para Volpato, não é o único elemento que carrega as marcas da identidade 

do mineiro. O corpo é o sinal mais evidente. Mas há outros, como as práticas dos mineiros e 

de sua família. (VOLPATO, 2001, p.79) (grifo no original). 

 

 As práticas dos mineiros, como já verificamos, são repassadas de geração em geração 

através dos trabalhadores mais experientes para os mais novos, como o ofício do marteleteiro, 

que com a ajuda de explosivos abre as fendas nas rochas para colocar à vista o veio por onde 

passa a scheelita; ou do caçambeiro que empurra as cargas do minério túneis afora; ou do 

guincheiro que opera a máquina que traz o minério para a superfície. Tais práticas, portanto, 

identificam um homem como um mineiro à revelia de sua vontade: foi antes a necessidade de 

trabalhar para prover a sua sobrevivência e a de sua família que o obrigou a descer pela primeira 

vez aos túneis escuros e quentes em busca de minério, e não a vontade de ser herói.  

É a mesma necessidade que o obriga a descer lá todos os dias, onde dedica a maior parte 

de seu dia, até considerar aquele ambiente como um lar, de tão familiar que se torna. A partir 

desta necessidade, nasce a imagem de um trabalhador heróico alimentado pela empresa e 

reforçado pela sociedade. Carola observou nas minas de carvão em Santa Catarina que, ao 

mesmo tempo em que o mineiro assimilava a auto-imagem de operário destemido, a sociedade 

exaltava a bravura desse “guerreiro” que arrancava a riqueza mineral das entranhas das “trevas”, 

gerando “progresso” para toda a região (CAROLA, 2001, p. 18).   



A rotina do trabalhador mineiro, porém, repercute, como não poderia deixar de ser, nas 

práticas familiares, tanto como forma de influência para as gerações mais novas que se 

estimulam a seguir o ofício dos mais velhos – alimentadas pela imagem de herói, como também, 

por outro lado, leva ao compartilhamento do medo entre os membros da família. A família 

mineira de Brejuí, mantida por seu “pai de família”, acompanha, junto com ele os receios do 

ofício, especialmente suas esposas e filhas, coadjuvantes nesta jornada, sobre cujo papel será 

tratado adiante. 

 

4.4 - As famílias mineiras, suas mulheres e a vila operária 
 

Depois que se tornou empresa, a Mina Brejuí só contrataria os homens como operários, 

diferente da fase de garimpo onde as mulheres trabalhavam junto com os homens na retirada 

do minério, assim como faziam no roçado (WOORTMAN, 1991). Às mulheres, a partir de 

então, foi fechada a possibilidade de assumir emprego na linha de frente da mineração; algumas 

exceções foram consideradas, mas apenas para cargos na administração, como secretárias e 

telefonistas. Desde então, as esposas passariam a depender financeiramente do chefe de família, 

o operário provedor do lar e, conformadas com aquela situação, iriam em busca de algum 

reforço na renda, lavando roupa ou terceirizando algum outro serviço doméstico.  

Margaret Mead constatou que, seja na divisão do trabalho, no vestuário, na atividade 

social e religiosa, às vezes apenas em alguns aspectos, outras vezes em todos eles, homens e 

mulheres são socialmente diferenciados e, cada sexo, como sexo, é forçado a conformar-se ao 

papel que lhe é atribuído (MEAD, 1979, p.24). Já era assim quando se tratava do trabalho 

agrícola – onde cada um tem as suas tarefas definidas (WOORTMAN, 1991), e continuou da 

mesma forma no ambiente do garimpo – apesar de oferecer mais abertura para as mulheres que 

quisessem e pudessem se aventurar como donas de banquetas, e não seria diferente no novo 

cenário industrial da mina: aos homens cabia aceitar as condições oferecidas pela empresa e, às 

mulheres, restava o papel de dona de casa, condição aceita pelas famílias cujos chefes optaram 

por seguir trabalhando na mina.  

A mesma situação se estenderia às filhas, também impossibilitadas para o trabalho na 

mina, diferente dos filhos homens, que ao contrário, eram encorajados pela empresa a seguir o 

mesmo ofício do pai. Assim como em La Grand-Combe (ECKERT, 2012), a Mina Brejuí 



também estimulava a família voltada para o lar e à auto-reprodução da força de trabalho. Assim, 

a família nuclearizada (pai, mãe e filhos) era o ideal almejado, uma vez que seria voltada para 

a multiplicação da força de trabalho, que no caso em análise não requeria unicamente uma 

reprodução de suas habilidades, mas também e, ao mesmo tempo, uma reprodução de sua 

submissão à ideologia dominante por parte dos trabalhadores (ALTHUSSER, 1971, p. 132-

133). 

O trabalho na Mina Brejuí, assim como em La Grand-Combe, tornou-se o centro de 

gravidade dos projetos familiares, uma vez que a empresa também comandava os diferentes 

domínios da vida cotidiana, familiar e todas as instituições sociais interligadas (ECKERT, 2012, 

p. 34). A postura da companhia era a mesma nos dois cenários: exaltava a família voltada para 

o lar como instituição moral sustentada pela empresa no que diz respeito à segurança moral 

espiritual e física e apoiava-se nas redes familiares e de parentesco para compor e recompor a 

mão de obra. O resultado foi uma organização social local fortemente estruturada em torno da 

família (ECKERT, 2012, p. 32).   

Tomo aqui como referência, o espaço da vila operária, onde, inicialmente as famílias 

dos operários residiriam e que sucedeu as barracas onde moravam os garimpeiros. Em 

conversas com as mulheres que encontrei na vila, todas seguem com suas famílias mantendo o 

vínculo com o local de moradia surgido em função do trabalho do pai e, consequentemente, do 

marido.  É o caso de Maria Lúcia da Silva, 53 anos: o pai, a mãe (Cícera Alves), os irmãos e o 

marido, todos trabalharam na mina. O marido segue no ofício há mais de 20 anos: é um dos que 

optaram por continuar trabalhando mesmo depois de aposentado. Antes, trabalhava no engenho, 

mas depois que se aposentou foi atuar como garimpeiro no subsolo, recebendo por produção, 

“porque gosta e precisa”, como aponta sua esposa: “do dinheiro daqui é que ele já formou um 

filho está formando uma filha, por isso ele trabalha”. 

 



 

Figura 32: Maria Lúcia da Silva, 53 anos, sempre morou na vila operária 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Lúcia não sabe ao certo o que o marido faz, e diz preferir continuar sem conhecer o local 

de trabalho dele porque tem medo: “o trabalho dele é muito perigoso, dentro de buraco, essas 

coisa, né, a gente acha perigoso, mas quer dizer que em todo canto é perigoso, mas lá é 

perigoso demais, e ele que já perdeu um cunhado aí dentro... [pausa]”. Mesmo assim, tanto 

para ela quanto para os filhos, o ofício do “dono da casa” é motivo de orgulho: por mais que os 

filhos peçam para o pai deixar o subsolo, não querem que ele saia da mina, “especialmente por 

causa da morada, eu comecei nas barracas e estou terminando na vila, é um orgulho muito 

grande”. A garantia da morada na vila permanece reforçando o dueto trabalho-teto, que é 

utilizado como instrumento de sedução eficaz pelas companhias para atrair e fixar a mão de 

obra anteriormente camponesa, confrontada com as dificuldades do trabalho agrícola 

(ECKERT, 2012, p. 32).  

A morada na vila operária de Brejuí segue o mesmo preceito da morada que é negociada 

entre os grandes proprietários da terra e seus trabalhadores, que não se refere apenas à casa e 

ao pequeno pedaço de terra que o proprietário “dá” àqueles que trabalham em suas terras, mas 

inclui também a oferta de emprego e moradia dentro dos limites da propriedade. A moradia, 

portanto, de acordo com Marcos Lanna, deve ser entendida em situações assim, como uma 

“prestação total” à maneira de Mauss, prestação esta que parece englobar todas aquelas que 

constituem a relação entre proprietário e trabalhador (LANNA, 1995, p.56). E se esta morada 

permanece importante, se deve ao fato de a casa ser uma categoria fundamental como aponta 

DaMatta (1984). E esta categoria, seja qual for a forma específica em que se manifeste nos 

diversos tempos e lugares, tem a capacidade de englobar a lógica do mercado e do capital, 

completa Lanna (1995, p. 75).  



 

Figura 33: Vila operária de hoje 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

Durante o período em que a mina funcionou, os operários que moravam na vila não 

tinham qualquer custo com suas casas: não pagavam aluguel nem precisavam se preocupar com 

a manutenção, que era por conta da empresa. Mas depois que a mina fechou e alguns operários 

que moravam no local foram embora, a situação mudou: quem optasse por continuar na vila ou 

viesse a morar lá depois, teria que pagar um aluguel para garantir a manutenção das casas. 

Depois, com a retomada da atividade em 2004, alguns operários voltaram a morar no local, 

estes, porém, não precisariam pagar a taxa, que segue sendo cobrada às outras famílias que não 

têm vínculo com a mina, e hoje varia em torno de R$ 70,00 segundo a direção da empresa. A 

prática é comum às indústrias que têm como política manter um controle estreito sobre a vida 

de seus operários como aponta Leite Lopes: 

O fato de certas indústrias fornecerem casas a seus operários, em contrapartida seja 

de um aluguel geralmente descontado do salário, seja das obrigações econômicas e 

não econômicas geralmente não explicitadas em contrato, mas incorporadas ao 

comportamento dos operários como parte das regras do jogo, significa de fato uma 

interferência direta e visível da administração da fábrica sobre a vida extra-fabril dos 

trabalhadores (LEITE LOPES, 1988, p. 17) 

 



 
Figura 34: Detalhes da vila operária  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Portanto, de uma forma ou de outra, os moradores da vila atualmente, permanecem 

mantendo alguma ligação com a mina, seja porque ainda trabalham, seja porque trabalharam, 

ou porque seus pais ou maridos já trabalharam. Assim, se a vila operária de Brejuí, foi no auge 

de sua produção, uma forma de a empresa imobilizar a força de trabalho através da moradia, 

como Leite Lopes (1976) observou entre as usinas açucareiras de Pernambuco, hoje permanece 

como um local onde o pertencimento ao espaço de trabalho dos entes daquelas famílias mineiras 

está representado.  Um espaço que se perpetuou mineiro em sua essência, mantendo vivas as 

lembranças do tempo em que a empresa experimentou o seu auge. Um lugar, que, assim como 

Eckert verificou na vila operária de La Grand-Combe, funcionou como importante fonte de 

relações sociais e culturais e que seguiu direcionando a construção social do grupo de tradição 

(Eckert, 2012, p. 52).  

As irmãs Ana Rosângela da Silva, 42 anos, e Deilma Rodrigues da Silva, 39 anos, são 

um bom exemplo. Filhas de ex-operário, elas se mantém fortemente vinculadas à vila: Deilma 

permanece morando no local “porque meu pai trabalhava na mina, eu nasci e me criei aqui” 

e Ana Rosângela, apesar de morar na cidade, vai todos os dias para a vila, onde moram a sogra 

e a cunhada. Elas ainda têm mais dois irmãos que moram na vila: uma irmã cujo marido trabalha 

na mina e um irmão que também trabalha na mina. No dia em que conversei com as duas, 

Rosângela estava ajudando a Deilma a organizar uma festa surpresa para a filha da irmã, que 

completava 18 anos. Enquanto preparavam a comida e organizavam a cozinha, iam enumerando 

os motivos pelos quais se mantêm fortemente ligadas à mina e à sua vila operária e sobre as 

memórias que guardam a respeito do trabalho do pai.   



   

Figura 35: Ana Rosângela e Deilma, filhas de ex-operário 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Rosângela diz que achava bonito o trabalho do pai: “ele tinha nove filhos, era só uma 

pessoa trabalhando pra dar de comer aos nove filhos. Naquele tempo era tudo muito difícil”. 

Para completar a renda, ela conta, as filhas lavavam roupa, inclusive as toalhas do escritório e 

do ambulatório da mina, ou então trabalhavam como empregadas domésticas em Currais 

Novos. A mãe “era do lar, quem lavava essas toalhas, era nós, as filhas moças, às vezes tinha 

festa aqui na mina e a gente vendia as coisas, ia trabalhar pra conseguir o dinheiro pra ir pras 

festas, tudo era mais difícil”.  

As duas relembram a rotina de trabalho do pai: ele saía de casa às 6h e voltava às 14h 

ou “pegava” às 16h e saía à meia-noite. “Ele trabalhava na lavagem da scheelita, saía de casa 

todo dia de botas, de farda e com uma touquinha pra trabalhar na mina”. Foi assim, 

diariamente, durante 15 anos seguidos, até se aposentar. Depois, ele foi com a família morar na 

cidade e, mesmo alguns de seus filhos tendo feito o caminho inverso, retornando a morar na 

vila, o pai, elas contam, não costuma visitar o lugar onde morou por décadas: “ele prefere ficar 

na casinha dele mesmo”. Deilma, cujo marido é funcionário da mina, conta que, em troca da 

moradia em uma das casas da vila, a família paga aluguel à empresa, que por sua vez, tem um 

acordo com os moradores sobre a manutenção da casa.  

Optei por falar sobre a vila operária de Brejuí juntamente com as mulheres e, 

consequentemente sobre as famílias operárias, porque estes três temas se apresentaram 

conjuntamente durante a pesquisa de campo. Durante as visitas à vila, chamou atenção a 

presença de grupos de mulheres concentrados em frente às casas conversando, enquanto seus 



maridos estavam no trabalho ou na própria mina ou em outra empresa fora dali. São elas que 

dominam o espaço da vila enquanto os homens passam a maior parte do tempo fora, como é o 

caso de Maria Aparecida Ribeiro, de 45 anos, cujo marido trabalha em outra cidade, Cajazeiras, 

como marteleteiro, função que também exerceu em Brejuí. Ela não sabe ao certo o que faz um 

marteleteiro, só sabe que é perigoso e diz ter medo que aconteça algo com o marido, assim 

como aconteceu com o pai, que morreu em um acidente na mina, onde trabalhava como 

guincheiro.   

Aparecida passa os dias na vila contando o tempo que falta para o marido se aposentar: 

três anos. A falta de informação ou mesmo o desinteresse das mulheres sobre a profissão de 

seus maridos aparecem refletidos no silencio a que foram submetidas ao terem sido excluídas 

das atividades da mina e mantidas nos limites domésticos das casas da vila. Por ser um silêncio 

difícil de ser medido e que tende a representar um comportamento de subalternidade, segundo 

Spivak aponta, a relação entre mulher e silêncio, pode ser tecida por elas mesmas, como 

verificamos nos depoimentos desta pesquisa. Ao falar sobre a mulher como subalterna, a 

pesquisadora sugere a possibilidade de que a existência da coletividade em si mesma é 

persistentemente excluída mediante a manipulação da agência feminina (SPIVAK, 2003, p. 

321). A agência das mulheres de Brejuí, neste sentido, foi mantida sob o mesmo controle que 

regeu e continua regendo o trabalho dos homens de suas famílias.  

 

Figura 36: Maria Aparecida Ribeiro, 45 anos, filha de ex-operário 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

E é assim, nessa cadência, que segue a vida na vila operária de Brejuí: ritmada pela 

manutenção de laços de parentesco, de amizade e de práticas sociais que nasceram em um 

tempo de abundância, quando a empresa oferecia não só a morada atrelada ao trabalho, mas 



também outros benefícios como saúde, educação e lazer. No cenário atual, as rotinas são 

reconstruídas e reorganizadas, compassadas pelas mudanças experimentadas pela empresa que 

repercutiram não só no trabalho dos homens, os “pais de família”, como também no modo de 

vida das famílias da vila.  

As mulheres que permanecem residindo lá, mantêm fortes suas memórias em torno do 

trabalho de seus pais na mina, enquanto administram sua rotina atual acompanhando a mesma 

jornada de seus maridos e irmãos, desempenhando o papel de testemunhas, de detentoras das 

lembranças. A memória é entendida como uma construção social relativa ao passado, realizada 

através do uso da razão por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos que interagem no 

presente (SANTOS, 2012, p. 166). Assim, aqueles grupos de mulheres que passam o tempo 

conversando em frente às casas na vila, seguem alimentados pelas lembranças do passado, 

cadenciando a vida do presente, assim como os operários – seus maridos, irmãos e pais – o 

fazem dentro dos túneis.  Além da vila operária, os mineradores concentraram morada em ruas 

e bairros específicos, como os que trataremos a seguir. 

 

2.5 - Além da vila operária: o bairro e a rua dos mineradores 

 

Fora do território da vila operária, os mineradores se concentraram em bairros e ruas da 

cidade cuja vizinhança era composta em sua maioria por colegas de trabalho. Os locais de 

moradia funcionam assim como uma extensão da identidade dos trabalhadores: é onde 

convivem com os colegas nos horários de lazer e reforçam os laços de amizade e 

companheirismo. Desta forma, alguns loteamentos, conjuntos residenciais e bairros foram 

aparecendo para acomodar esse perfil específico de morador – os operários das minas –, como 

os conjuntos Promorar e IPE, que no auge da produção da scheelita, surgiram multiplicando 

suas casas populares na periferia da cidade. Muitos dos operários não só da Mina Brejuí, mas 

também das minas vizinhas, compraram ou alugaram casas lá.  

Ao sair à procura de ex-funcionários da Brejuí fora dos domínios da vila, porém, 

nenhum dos interlocutores recomendou esses dois locais. A primeira indicação que chegou foi 

da Rua Baldômero Chacon, onde vive atualmente o pai das irmãs Ana Rosângela e Deilma. 

Elas disseram que naquele endereço moram muitos ex-mineiros. O pai delas não estava em 

casa, em compensação, conheci os amigos Elisbão Bezerra da Silva, mais conhecido como 



Bamba, de 66 anos, e Dinarte José da Fonseca, de 53 anos. Os dois jogavam baralho no bar que 

funciona nos fundos da casa de Elisbão, enquanto falavam sobre suas trajetórias na mina. 

Dinarte lamenta ter saído da empresa antes de completar o tempo para a aposentadoria, apesar 

de dizer que não se arrepende da decisão: 

Saí na época da greve, eles deram a opção a quem quisesse sair, eles davam as contas 

com todos os direitos, eu saí, fui na ilusão de trabalhar fora, caí nessa vida e até hoje 

não me aposentei. Se eu tivesse ficado, hoje eu era aposentado. Todos os meus colegas 

estão aposentados, acho que o único que não se aposentou fui eu. 

 

(Dinarte José da Fonseca, de 53 anos entrevista no bar de Elisbão, na Rua Baldômero 

Chacon, Currais Novos) 

Enquanto isso, Elisbão se diz tranquilo com os recursos advindos com a aposentadoria: 

comprou a casa onde mora, montou o bar e segue usufruindo o benefício mensal, mesmo que 

seja de apenas um salário mínimo. Ele relembra que durante os quase 20 anos em que trabalhou 

na mina, mesmo depois de aposentado, morou nas barracas que antecederam a vila operária. 

“Comecei a trabalhar lá solteiro, aí casei com aquela baixinha ali, criamos três filhos, todo 

mundo morava lá.” Depois, Elisbão foi em busca da casa própria: “Alguns colegas não fizeram 

isso não, tiravam o Fundo de Garantia e estruíam [desperdiçavam] o dinheiro bebendo e até 

hoje não têm casa”. 

 

Figura 37: Elisbão Bezerra e Dinarte Fonseca 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
 

O bairro Silvio Bezerra, localizado na saída de Currais Novos, no caminho que leva às 

minas, também concentra um grande número de mineiros e ex-mineiros e, segundo Joaquim 

Ramos Pereira, entre os cerca de três mil moradores, 80% são de trabalhadores e aposentados 



das minas: “onde você chegar, procure um marteleteiro, vai no bairro Silvio Bezerra que você 

encontra; procure um soldador, vai no bairro Silvio Bezerra que você encontra.” Não é por 

acaso que no local moram tantos mineradores: teriam sido eles os fundadores. 

O bairro surgiu por causa da mina, porque ficava todo mundo por aqui, a cidade há 

30 anos era só da saboaria pra lá, pra cá não existia nada. Os funcionários que 

trabalhavam lá [na mina] começaram a construir as casas aqui pra ficar mais perto 

da mina, foi tipo apropriação, era um terreno vazio e o pessoal vinha morar aqui em 

casas de taipa; era um matagal, o pessoal foi chegando e fazendo as casas, a luz era 

à base de óleo diesel, foi através da mina, era o canto mais perto... Aí depois da casa 

de taipa foi melhorando, foi fazendo, hoje em dia, é só casa tudo alinhadinha, através 

da mina, não só esse bairro, mas outros como Promorar, IPE, cresceram através dos 

funcionários de lá. 

(Joaquim Ramos Pereira, 40 anos - entrevista no bar de Francisco Januário, no bairro 

Silvio Bezerra em set/13) 

 

Figura 38: Bairro Sílvio Bezerra em destaque 

Fonte: Google Mapas 

 

Assim, o que era em princípio uma simples expressão geográfica, como argumenta Park 

(1987, p. 30), converte-se em vizinhança, isso é, uma localidade com sentimentos, tradição e 

uma história própria, onde a continuidade dos processos históricos é de alguma forma mantida 

e o passado se impõe ao presente. Deste modo, o fato de tantos mineiros morarem no mesmo 

local estimula a convivência entre eles e ajuda a reforçar os laços de companheirismo e 

solidariedade, afinal, praticamente todos os vizinhos se conhecem de uma forma ou de outra: 

ou porque já eram colegas de trabalho antes de se tornarem vizinhos ou vice-versa. Como 



apontou Park, a proximidade e contato entre vizinhos são as bases mais simples e elementar 

forma de associação com que lidamos na organização da vida cotidiana na cidade. 

 

 

Figura 39: Rua principal do Bairro Sílvio Bezerra               

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

           

 

Figura 40: Rua paralela do Bairro Sílvio Bezerra               

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

O bairro conta com cerca de três mil habitantes, é composto basicamente de casas de 

alvenaria, muitas construídas pelos próprios moradores e dispõe de pequenos comércios, como 

mercearias e bares. As ruas principais são calçadas, diferentes das paralelas, que ainda são de 

terra. Apesar de afastado do centro da cidade, é urbanizado, conta com serviços de luz e água 

encanada. Afora a convivência diária no ambiente da mina, nos finais de semana os vizinhos 



costumam se reunir nos bares como o de Francisco Januário para beber e conversar, quase 

sempre sobre trabalho. É o trabalho que segue ritmando a vida também fora dos domínios 

físicos da mina, uma vez que está fortemente ligado à dinâmica do bairro Silvio Bezerra, cujos 

moradores têm o ofício em comum, por isso seguem praticamente a mesma rotina e 

experimentam iguais angústias, preocupações ou satisfações. 

 A rotina de trabalho compartilhada por todos ali inclui o trajeto de casa para o trabalho, 

e do trabalho para casa, o que é facilitado justamente por todos morarem no mesmo lugar: “Os 

ônibus vêm pegar a gente aqui e vai deixar lá nas minas. No meu tempo ia lá pra beira da pista, 

ia pegar lá na beira da pista. E agora não, vem pegar na porta de casa. Melhorou muito.” A 

comparação é feita por Francisco Januário, um dos primeiros moradores do bairro.  Ele relembra 

que chegou ao local por volta de 1980 e, como “morava de aluguel”, foi construindo a casa, 

na época de taipa, aos poucos. Hoje não só a casa dele é de alvenaria como também as dos 

filhos, que ficam próximas: “Construí aquela, essa aqui e tem aquela também que é do meu 

filho. Arrumei tudo através do meu trabalho lá.” 

 A convivência entre vizinhos resulta também na construção e fortalecimento de uma 

rede30 de conhecimentos que facilita o preenchimento de vagas de trabalho, na medida em que 

um operário indica conhecidos que moram no mesmo bairro para ocupá-las. Assim, os mineiros, 

ao se valerem de sua rede social (BARNES, 1987, p. 161) através dos laços de parentesco e de 

amizade para tal, têm fortalecidos os vínculos não só entre os vizinhos, seus pares, reforçando 

a noção de igualdade de classe ao incluí-los no mesmo ofício, como também atendem à 

necessidade do patrão ao levar para os quadros da empresa alguém de sua confiança, por quem 

se tornará responsável no ambiente de trabalho, como acontece entre os operários mais 

experientes e os mais novos. 

 A memória do patrão dos mais velhos que trabalharam na Mina Brejuí está presente 

através do nome do bairro: Sílvio Bezerra, filho de Tomas Salustino e pai do atual diretor da 

mina, Reno Bezerra. Pergunto aos meus interlocutores se eles sabem o motivo do bairro, que 

conta com tantos mineiros como moradores, ter recebido esse nome. “Devem ter sido eles 

mesmos, a família é toda daqui”, justifica Francisco Januário. “Ele era um grande homem na 

cidade, filho do desembargador, aí botaram nesse bairro o nome dele”, argumenta Joca da 

Barra Verde.  Algumas ruas do bairro também levam nomes de parentes dos Salustino, como 

                                                           
30 Sigo o conceito de “rede” utilizado por Barnes, para quem o termo define um conjunto de relações 
interpessoais concretas que vinculam indivíduos a outros indivíduos (BARNES, 1987, p. 167). 



Jorge Vieira e Manoel Targino, afinal, como aponta Januário, “naquela época quem tinha nome 

era homenageado de alguma forma, né?” Como aponta Le Goff, estamos diante de um 

constructo social, produzido segundo as relações de forças que detinham o poder, e não de algo 

que fica, naturalmente, por conta do passado (LE GOFF, 2003, p. 536). Ou seja, ao bairro 

fundado pelos mineradores, coube o nome do patrão. 

De todo modo, este é um detalhe que parece não importar para aqueles homens, para 

quem o que vale mesmo é a tranquilidade de ter a morada garantida. E essa garantia da casa 

própria veio para os mineiros com a aposentadoria, como é o caso de Joca da Barra Verde e Zé 

Camada, também residentes do bairro. Morador da fazenda de Tomas Salustino, Joca ainda 

passou dois anos trabalhando na fazenda depois de se aposentar, para juntar o dinheiro 

necessário e comprar uma casa no bairro.   

Vendi uma vaquinha, umas ovelha, interei o dinheiro da mineração, comprei essa 

casinha e vim m’embora pra cá. Era o único canto que podia morar, tudo aqui era 

mais barato, no centro da cidade eu não tinha condições de morar que uma casa era 

muito cara e aqui a casa era bem mais barata, tava iniciando. A casinha era pequena 

na época, depois foi que eu reformei, meu dinheiro só dava pra morar aqui mesmo. 

No inicio não tinha quase ninguém porque tava começando, era pouquinhas casas 

aqui. Isso aqui era quase uma fazenda, aí o dono loteou os terrenos, venderam e a 

gente foi comprando, foi fazendo, foi fazendo, hoje tá desse jeito. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra, em out/13) 

 

Figura 41: Joca da Barra Verde em sua casa, no Bairro Sílvio Bezerra               

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

  

Para Joca, que hoje se diz com a vida tranquila, “comecei cedo e soube fazer”, trabalhar 

na mina foi fundamental para poder contar com a possibilidade de comprar uma casa, se 



aposentar. “Eu vejo tanta gente, tanta gente hoje, amigo meu que não teve chance de trabalhar 

lá e se trabalhou não sustentou o que arranjou, hoje vive pagando aluguel, vive cheio de 

necessidade.” O alívio de ter uma casa e contar com o benefício da aposentadoria é 

compartilhado pelo colega Zé Camada, que relembra, muitos colegas não quiseram na época, 

comprar casa no bairro Silvio Bezerra. “Os mais orgulhosos não quiseram e hoje não têm uma 

casa pra morar, mas o cantinho pra gente era esse. Eu mesmo construí essa casa em cima de 

uma pedra.”    

O sentimento de pertencimento ao bairro – um local em que antes da chegada deles “não 

tinha nada”, que começou com casas de taipa, onde a maioria dos moradores é de mineiros – é 

compartilhado por todos. Eles dividem a participação na construção do local não só física, 

quanto identitariamente e, talvez por isso, tenham ainda mais reforçado o valor de fazer parte 

do local.  Um local de moradia onde, para que fosse possível chegar, seria necessário o sacrifício 

de passar 15 anos, em alguns casos até mais tempo, trabalhando no subsolo, e juntar todas as 

economias acumuladas ao longo deste período, para poder comprar a tão sonhada casa: a 

realização material, a compensação do ser minerador. 

 A presença dos mineiros de Brejuí e suas famílias, porém, ao que parece, se limita, 

atualmente, aos espaços de residência (bairro e vila) e de trabalho. Eles, que antes eram 

apontados na cidade como pertencentes ao privilegiado grupo de operários da mina, hoje, 

passam despercebidos aos olhos da população: já não usam os mesmos uniformes azuis que os 

diferenciavam, nem os capacetes, símbolos de sua identidade como mineradores. A cidade vive 

das lembranças de um tempo em que a economia girava em torno dos salários dos funcionários 

das minas. Em nome dessas lembranças, ergueu monumentos que fazem alusão a essa época, 

como forma de retomar as referências desta identidade e reclamar seu pertencimento. No 

capítulo seguinte, abordaremos sobre como os interlocutores percebem as mudanças ocorridas 

na cidade em função da produção da scheelita, as memórias que restaram com sua paralisação 

e as expectativas sobre as possibilidades de reaquecimento da atividade na região.  

  

 

 

 



Capítulo IV 

Do trabalho à memória 

 

 

 

Aqueles que escreveram a cidade,  

eternizados em praça pública,  

são as referências para as gerações futuras.  

São eles que têm autoridade para escrever  

e contar o seu passado.  

Quiçá, ainda teimam em escrever o futuro.  

 

(Walter Benjamin, 2012) 



Cap IV – Do trabalho à memória 
 

 Apesar da retomada da exploração da scheelita não só pela Mina Brejuí desde 2004, 

mas também pela vizinha Mineração Acauã e da possibilidade de outras minas de ouro e ferro 

começarem a operar em Currais Novos, é evidente a melancolia entre meus interlocutores em 

relação ao passado glorioso vivido pela cidade e, especialmente, vivido pelos mineradores, 

quando a Mina Brejuí experimentou sua fase de maior produtividade e desenvolvimento.   

O cenário atual nem de longe lembra aquele período, quando as minas de scheelita juntas 

empregavam em torno de quatro mil operários, quando a rotina de Currais Novos era marcada 

pelo vai e vem dos ônibus transportando os trabalhadores de casa para as minas, e a economia 

da cidade usufruía as benesses através, principalmente, do poder aquisitivo dos operários que 

garantiam a movimentação do comércio. A retomada da atividade, apesar de contar com mais 

de uma década, ainda se mostra muito tímida, se comparada com o auge da produção.  

 Enquanto a vida em Currais Novos segue pontuada pela expectativa de que um dia tudo 

isso volte a acontecer, a cidade cadencia sua rotina com as lembranças de sua melhor fase desde 

o ciclo do algodão31.  Neste capítulo, as discussões em torno das memórias que restaram em 

decorrência do trabalho na mina direcionam as análises sobre o processo de patrimonialização 

experimentado pela cidade, os símbolos que passaram a representar a identidade dos 

mineradores de Brejuí e sua consequente consciência de classe e, finalmente, as lembranças 

que restaram, sejam ao ar livre, encerradas em museus ou memoriais. Comecemos tratando 

sobre as lembranças espalhadas pela cidade. 

 

5.1 - A cidade e as lembranças do “tempo” da mina 

 

 Quando as empresas de exploração da scheelita interromperam suas atividades entre o 

final da década de 1980 e o início da década de 1990, Currais Novos sentiu os impactos, 

especialmente em relação à Mina Brejuí. Os interlocutores são unânimes ao relembrar que 

“quando a mina parou, acabou com a cidade”, que os trabalhadores que puderam foram 

embora em busca de outras oportunidades fora do Estado e “quem ficou aqui sofreu, ficou 

roendo os dedos, uns ficaram trabalhando em sitio, tirando lenha, trabalhando em olaria...”. 

                                                           
31 Mais sobre a cultura do algodão no Seridó, ver MACÊDO, 2012. 



Segundo o diretor da Mina Brejuí, Reno Bezerra, a população que era de 50 mil habitantes, caiu 

para 42 mil com o fechamento das empresas, as consequentes demissões e o inevitável êxodo, 

que a exemplo de La Grand-Combe, também desintegrou redes familiares, de parentesco, de 

vizinhança, de colegas de trabalho e de amigos (ECKERT, 2012, p. 65).  

 Currais Novos então, esvaziada dos seus heróis mineiros, pareceu necessitar preencher 

os espaços deixados em aberto, assim, se revestiu de símbolos que fazem referência à atividade: 

na entrada da cidade foi erguida uma estátua de um minerador; nos principais cruzamentos da 

cidade, foram instaladas vagonetes (com a logomarca da Mina Brejuí) – equipamentos 

utilizados para transportar o minério para fora dos túneis. Tais elementos surgiram em conjunto 

com a transformação da Mina Brejuí em parque temático em 2002, iniciativa da família 

Salustino visando atrair turistas interessados em conhecer sua história e o processo de retirada 

do minério das profundezas do subsolo. 

 

 

Figura 42: Estátua de minerador                            Figura 43: Vagonete instalado em rotatória da cidade 

Fonte: Arquivo pessoal da autora                           Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 



 
Figura 44: Parque Temático da Mina Brejuí 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

Figura 45: Estátua de Tomaz Salustino na praça que leva o seu nome                      Figura 46: Detalhes da placa  

Fonte: Arquivo pessoal da autora                                                                        Fonte: Arquivo pessoal da autora  

i 

 

Os símbolos advindos com esta fase de pós-fechamento das minas passariam a conviver 

com os sinais e as memórias do “tempo de abundância” (LOPES, 1978), que já integravam a 

paisagem da cidade antes, como a estátua em bronze de Tomas Salustino instalada na praça que 

leva o seu nome, inaugurada em 1971, cuja placa traz a seguinte inscrição: “Ao Desembargador 

Tomaz Salustino Gomes de Melo, pioneiro da mineração mecanizada no Nordeste, o município 

de Currais Novos, numa homenagem de saudade e reconhecimento ao seu grande filho, pelo 

muito que realizou na terra sertaneja, a que tanto amou”. Outros elementos caracterizam o 

“progresso” trazido com a atividade de exploração da scheelita e, consequentemente, realizados 



por Tomaz Salustino, a quem, junto com o filho Sílvio Bezerra, os interlocutores atribuem a 

autoria da “evolução” pela qual passou a cidade desde a descoberta da scheelita naquelas serras.    

A cidade agradeça ser a cidade que é à mineração Tomaz Salustino e a Dr. Silvio, 

filho do desembargador, foi quem mais construiu dentro dessa cidade, os melhores 

prédios daqui foi Dr. Silvio que fez, essa avenida, que se chama Silvio Bezerra, isso 

aí era uma serra, ele danou as máquinas da mineração, desdobrou tudo ali, fez aquela 

avenida, abriu rua, fez tudo, foi prefeito na cidade, foi um grande homem dentro da 

cidade, tudo, agradeça à mineração. O Tungstênio Hotel, um dos maiores da cidade, 

é da mineração, Banco do Brasil, um grande prédio, é da mineração, não sei se já 

venderam, mas era. E campo de futebol, tudo ele ajudava. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele no bairro Sílvio Bezerra, em out/13) 

Joca da Barra Verde funde em uma única entidade a empresa e o filho de Tomaz 

Salustino, Sílvio Bezerra, o responsável, segundo ele, pelo “desbravamento” do “progresso” da 

cidade tanto enquanto diretor da mina, como prefeito. Foi o responsável também por erguer 

prédios, cuja propriedade é atribuída à mineração. Então, quer seja à frente da mina ou da 

prefeitura, Sílvio Bezerra foi um “grande homem”. Os argumentos usados por Joca da Barra 

Verde fazem eco entre os outros interlocutores, que também destacam os prédios do Tungstênio 

Hotel, do Banco do Brasil, do posto de saúde, como exemplos de um “progresso” trazido com 

a Mina Brejuí, já que todos foram construídos por Tomaz Salustino. Aqueles que escreveram a 

cidade, eternizados em praça pública, são as referências para as gerações futuras. São eles que 

têm autoridade para escrever e contar o seu passado. Quiçá, ainda teimam em escrever o futuro 

(BENJAMIN, 2012). 

 

Figura 47: Tungstênio Hotel 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 



Esses elementos se revelam como monumentos cuja utilização simbólica, por constituir 

o prestígio social, continuaram a demarcar a identidade coletiva daquela cidade. Tanto que em 

um trecho do hino de Currais Novos (lei nº 771, 21 de dez. de 1976), esses feitos são eternizados 

como marcos de progresso: “Teus hospitais, institutos/ A estudantada vibrante/ Minerações, 

novas ruas/ Parecem gritar: Avante!” (Letra: Antônio Quintino Filho. Música: Francisco das 

Chagas Bezerra).   

Em seu depoimento, Joca da Barra Verde também enfatiza as ruas abertas pelo filho do 

patrão, Sílvio Bezerra, que, à maneira como o pai fazia, colocou à disposição, em benefício da 

cidade, a estrutura da mina – no caso, as máquinas – para a construção de ruas, uma delas 

batizada com o seu nome. Não por acaso, é o mesmo discurso encontrado nos documentos 

pesquisados, como as reportagens publicadas tanto em nível local quanto nacional (ver capítulo 

II). Os moradores da cidade, entre eles os mineradores, naturalizaram, assim, a ideia de que o 

“progresso” de Currais Novos está ligado à existência de tais edificações e repetem os discursos 

oficiais.   

Há também outras interpretações dos entrevistados que complementam o conceito que 

têm sobre o “progresso”: o fato de as minas terem sido as principais fornecedoras de vagas de 

emprego da região, o que contribuía para fazer movimentar a economia da cidade. “Tudo o que 

eles [os operários] pegavam era pra comprar uma coisa, pra investir na cidade. Os 

comerciantes também se deram bem e os operários alguma coisa arranjaram com a 

mineração” (Joca da Barra Verde). “A Mina Brejuí já foi apelidada de ‘mãe de família’, porque 

nunca atrasou o pagamento, pagava pouco, mas nunca atrasou o pagamento, era a única renda 

que tinha na cidade” (José Milton).  

Quando se fala em “progresso” de Currais Novos, portanto, a Mina Brejuí é o nome que 

se vincula imediatamente ao assunto: “Se não fosse a mina, a cidade não teria evoluído, foi o 

pé”; “a solução de Currais Novos é a mina”; “tire a mina e imagine Currais Novos sem a 

mina, não vai imaginar nada”; “não tem meio de vida a não ser esse”. Esses depoimentos 

foram todos colhidos no bar de Francisco Januário no Bairro Sílvio Bezerra, onde cada um dos 

mineiros complementava a fala do outro sobre o assunto “progresso de Currais Novos”.  

Os mais velhos, que viveram o início da exploração da scheelita, relembram como era 

a cidade antes do advento da mina: havia apenas a rua principal, a Rua Lula Gomes, onde ficava 

localizada a igreja, a Praça Cristo Rei e o mercado público, que futuramente seria derrubado 

para dar lugar à Praça Tomaz Salustino, como recorda Seu Gentil: “Eu fico meio assim porque 



tiraram aquele mercado dali. Ali era conhecido como Maria Carestia, era muito divertido. O 

mercado era em frente à casa de Dr. Tomaz. Aí fez um Banco do Brasil do outro lado, aí o 

negócio foi melhorando”. “A família Salustino tem muito a ver com o progresso da cidade, Dr. 

Tomaz é o grande benemérito daqui da cidade, que cresceu em função dos valores dele” (José 

Gilvan do Nascimento, 56 anos). 

 

Figura 48: Currais Novos no início dos anos 1940   

Fonte: Internet (autoria atribuída a Raimundo Bezerra )                                                              

 

 

Figura 49:  A cidade de Currais Novos hoje 

Fonte: arquivo pessoal da autora   



 

Figura 50:  Praça Tomaz Salustino 

Fonte: Arquivo pessoal da autora   
 

Na figura 46, o mercado público, que Seu Gentil relembra, se chamava “Maria 

Carestia”, ainda ocupa o local onde seria futuramente construída a praça Tomaz Salustino 

(figura 48). Ao fundo, à esquerda, ainda na figura 46, é possível ver o Tungstênio Hotel já em 

construção. O centro da cidade, que antes era residencial, teve com o tempo as casas 

transformadas em pontos comerciais, como é possível comprovar na figura 48. A figura 47, que 

representa a cidade atualmente, dá um pouco da dimensão do tamanho a que chegou. 

O reflexo de o quanto a vida da cidade girava em torno da economia gerada pela 

scheelita está na memória de quem viveu o período em que a feira livre era o termômetro que 

media o volume de dinheiro que circulava na região. Como relembra Elisbão Silva: “a feira 

era grande, começava de manhãzinha, se chamava até a Feira do Bacurau, que ia até 7h da 

noite, a feira livre de Currais Novos já foi grande”. Hora os interlocutores exaltam o patrão 

(Tomaz Salustino ou Sílvio Bezerra) como o responsável pelo desenvolvimento da cidade, hora 

exaltam os mineradores, em um sincronismo, que nivela os papéis de cada um neste processo, 

como reforça Elisbão: “Currais Novos cresceu muito com essas minerações, ela tá do jeito que 

tá hoje, agradeça às minerações quando funcionava com muitos operários que trabalharam 

lá.”   

Currais Novos, então para eles, chegou ao nível de crescimento que alcançou, graças 

tanto às minerações, em especial à Mina Brejuí, quanto aos mineradores de uma forma que eles 



se sentem participantes desta história. E a possibilidade de que a atividade volte a crescer é 

compartilhada pelo diretor da mina, Reno Bezerra, que diz, porém, ser cedo para medir a 

importância da empresa para a cidade. Para ele, este é um processo que está em andamento e 

deve continuar ainda por mais tempo, não só devido às reservas32 do minério inexploradas, mas 

também por que outras atividades podem ser agregadas, como a fabricação de cimento, um 

sonho que ele gostaria de ver realizado. O conceito de progresso para ele, também está 

relacionado à mudança provocada na cidade em função da “sorte” que o avô teve ao encontrar 

a scheelita em suas terras e de entender o valor daquele minério. Pergunto qual a importância 

para ele de ser detentor daquela história.  

Primeiramente pela condição de participante, não a minha pessoa, mas os meus 

familiares. Em segundo lugar o fato de a exploração da scheelita ter alavancado o 

desenvolvimento e o progresso de Currais Novos. Só para você ter uma ideia, uns 10 

anos atrás a mina parou de funcionar, assim como as outras minas também e parece-

me que a ordem de habitantes que diminuiu aqui foi de 8 mil a 10 mil e hoje ela está 

se recuperando disso. 

A mina trouxe um progresso em termos de arrecadação, e um segundo progresso que 

eu acho que é mais importante que é justamente abrir a cabeça das pessoas para a 

instrução, atualização e assim por diante. Se você comparar uma fotografia de 1942 

com uma fotografia atual, há uma diferença aqui. 

Nós estamos completando este ano 70 anos de existência e espero que quem continuar 

bote mais outro tanto, porque em termos de reserva, nós temos um pouco menos da 

metade do que já estamos. 

(Reno Bezerra – diretor da Mina Brejuí – entrevista na casa dele, na cidade de Currais 

Novos em out/13) 

Assim como Reno, entre os operários também há a certeza de que a mineração é a 

atividade que seguirá guiando os rumos da vida em Currais Novos, mesmo que a Mina Brejuí 

seja vendida, como Reno deixa transparecer a possibilidade. Eles veem com otimismo a 

retomada da produção da scheelita e da chegada da exploração de outros minérios. “A mina de 

ouro, se abrir, vai ter muito emprego, e o ouro tá fundo. É grupo de fora, de estrangeiros, aí 

movimenta muita coisa. Queria ter meus 20 anos que eu ia me socar lá e trabalhar mais 15 

anos” (Francisco Jerônimo). Assim, ao contrário de acompanharem os acontecimentos como 

expectadores, os mineradores se sentem incluídos e participantes ativos deste processo de 

retomada de crescimento da cidade. E tal pertencimento não é de agora, vem de bem antes, do 

                                                           
32 De acordo com o Relatório 76/77 do Grupo Salustino, as reservas do distrito scheelitífero situado no centro-
oeste do RN e PB chegavam a 250.000 toneladas. Na área da Mina Brejuí eram de 70.000 toneladas. Porém, em 
entrevista publicada Tribuna do Norte em 2010, o então diretor da mina, Carlos Dutra, afirmou que havia mais 
de 23 milhões de toneladas de minério nas jazidas de Brejuí (http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-mina-
possui-um-bom-potencial/155099. Acesso em 03/03/14). 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-mina-possui-um-bom-potencial/155099
http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-mina-possui-um-bom-potencial/155099


início, quando eles começaram na atividade e se viram diante dos símbolos que passariam a 

representar sua nova identidade de mineradores: as ferramentas de trabalho, o uniforme, o 

capacete. 

 

5.2 - O capacete, a identidade 
 

Apesar do sentimento de otimismo diante das possibilidades que podem se abrir com 

mais incremento na retomada da exploração da scheelita, os interlocutores seguem cadenciados 

pelas lembranças de quando a cidade vivia em função da atividade. Eles relembram de um 

tempo em que trabalhar na mina significava status, prestígio. Ser funcionário da Mina Brejuí 

se tornaria projeto de vida dos homens não só de Currais Novos, mas também dos municípios 

vizinhos, para quem só restava a agricultura como alternativa. Assim como ocorreu entre os 

operários de La Grand-Combe, para os operários de Brejuí, o trabalho mineiro também 

orientaria as qualidades simbólicas de uma “identidade-valor” (ECKERT, 2012, p. 24).   

 

Figura 51:  Concentração de operários durante inauguração da empresa 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 
 

Componentes desta “identidade-valor” entre os mineradores de Brejuí, o uniforme e, 

especialmente o capacete, aparecem nas falas dos interlocutores como símbolos que reforçavam 

os valores que diziam respeito à sua identidade como operários. Na figura 48, o brilho dos 

capacetes se destaca durante evento de inauguração da Mina Brejuí. Durkheim (2003) já dizia 

que sem símbolos, os sentimentos teriam apenas uma existência precária. Assim, os 



mineradores usavam seus uniformes e capacetes também fora do trabalho, como forma de dizer 

quem eles eram fora do expediente que cumpriam na mina, através daqueles elementos.   

Para os comerciantes, estimulados com o aquecimento dos negócios graças ao dinheiro 

que circulava na cidade, os operários da mina eram tão valiosos quanto a scheelita, por serem 

os principais responsáveis por movimentar as vendas. “Quando a gente chegava numa loja 

dessas em Currais Novos, que dizia que era funcionário da mina, vixe Maria, até cafezinho 

tinha... (ri) Era uma mina que era uma mina! Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha 

condição” (Altamiro Cassimiro da Silva, 50 anos). Carregar o capacete pela cidade, portanto, 

indicava que aquele indivíduo tinha emprego com carteira assinada, recebia o salário em dia e 

que, consequentemente, dispunha de crédito no comércio.  

Os cabras chegavam com bota e capacete, iam pro Banco do Brasil assim pra ser 

bem recebido e o povo respeitava, pra eles era um prazer, tinha deles que passava o 

capacete na bucha chega ficava alumiando... (ri) 

Bastava dizer que trabalhava na Mina Brejuí, as portas estavam abertas, todo mundo 

confiava em operário da Mina Brejuí, teve cabra que ia até pra missa de capacete, 

de bota, aquelas pessoas mais de idade, eu era mocinho não ia andar de capacete 

(ri). Eles adorava, gostava daquele troço, achava que tava fazendo uma presença, né. 

De capacete e bota. O povo tinha orgulho de trabalhar na mina, ainda hoje tem, tem 

cabra que trabalha lá que é orgulhoso, é. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra em Currais 

Novos em out/13) 

Para Cornélia Eckert (2012), a apreensão e a interpretação que os sujeitos fazem da 

realidade vivida é não só a abstração ou classificação de uma ordem simbólica do mundo, mas 

também a construção de uma inserção social onde se devem deter os diferentes níveis de 

interação cultural no seio da sociedade dominante. Neste sentido, o capacete e o uniforme 

usados fora do horário do trabalho, para aqueles homens, eram uma forma de se sentirem 

inseridos, participantes e valorizados pela sociedade. Assim, o capacete, cuja utilidade quando 

usado dentro dos túneis da mina era proteger contra os acidentes de trabalho, sinalizava outro 

valor pelas ruas da cidade: assumia o símbolo de status, de estabilidade financeira. Uma vez 

relacionados a outros “eventos”, os símbolos estão essencialmente, envolvidos com o processo 

social, como aponta Turner: 

O símbolo vem associar-se com os interesses, propósitos, fins e meios humanos, quer 

sejam estes explicitamente formulados, quer tenham de ser inferidos a partir do 

comportamento observado. A estrutura e as propriedades de um símbolo são as de 

uma entidade dinâmica, ao menos dentro do seu contexto de ação apropriado (Turner, 

2005, p.50). 



 Os sinais deste pertencimento à identidade mineira, o capacete e o uniforme azul, 

também identificam os mineiros como os heróis que se arriscam diariamente em busca das 

riquezas escondidas nas rochas, devido ao alto risco do ofício. Um capacete também esteve 

presente no relato de Gentil: era a lembrança de um colega operário, morto em um acidente na 

mina. Ele o mantém guardado no almoxarifado como um troféu, uma prova de bravura.  “Ele 

era muito meu amigo e quando ele se acidentou, os colegas do subsolo trouxeram o capacete 

pra mim e eu guardo aqui até hoje”. 

O trabalho na mina, especialmente no subsolo, por mais que conte com estrutura e 

equipamentos de segurança, é uma atividade de alto risco que exige coragem para descer aos 

túneis diariamente e passar horas seguidas naquele local escuro e quente, esforço físico e 

solidariedade para enfrentar os momentos difíceis. Elementos reais e imaginários contribuem 

para a construção de uma imagem mitificada em torno dos trabalhadores mineiros – os 

personagens que protagonizam esses episódios (ECKERT, 1993).  

 

Figura 52: Gentil Cortez com capacete do colega morto em acidente 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

Ocorre, entretanto, que aqueles trabalhadores, por estarem tão ocupados em garantir o 

sustento da família, geralmente numerosa, se ocupavam muito mais com o desafio de levar o 

pão para a mesa, do que se nutrir dos estereótipos construídos em torno deles: corajosos e 

amantes do seu trabalho. Mesmo que tenham, eventualmente, aceitado o papel de heróis 

atribuído a eles pela empresa – consequentemente absorvido também pela comunidade – e, ao 

vestirem o macacão para irem trabalhar, tenham se sentido, por instantes, super-homens, iriam 



enfrentar os túneis escuros e quentes, iriam explodir rochas e extrair o minério do tactito durante 

oito horas seguidas diariamente, por pelo menos 15 anos, até completarem o tempo para a 

aposentadoria, e depois, somariam mais alguns anos seguindo com o ofício, como forma de 

reforçar a renda. Ou seja, a batalha deles se restringia à esfera micro – como a preocupação com 

o sustento da família; o universo macro – o destino que seria dado ao minério retirado por eles, 

a exemplo dos trabalhadores identificados no documentário “A Pedra da Fortuna” (1976), não 

parecia importar:   

A scheelita pra mim era o mesmo que desperdício, não sabia pra que servia, depois 

me disseram pra que é. Hoje sei pra que serve, não fazia diferença porque não era 

meu. Só fazia minha parte: tirar, ensacar e dar aos donos, pra mim não valia nada, 

como não vale. Trabalhei 20 anos e nunca tive coragem de trazer uma grama, pra 

não ser preso, como outros que roubaram. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra em Currais 

Novos – out/03) 

Dizia que era pra negócio de explosivo, pra fazer armamento, eles diziam isso né. 

Mas agora eles não vendem mais assim, é tudo pro exterior, toda semana, toda 

semana a Brejuí [trecho inaudível]. A scheelita é bem alvinha, ela brilha.  

(Zé Camada – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra em Currais Novos – 

out/03)  

 

 

Figura 53: Sacos de scheelita de 50 kg beneficiada prontos para a venda 

Fonte: Arquivo da Mina Brejuí 

 



De fato, conhecer o destino do minério e o desenrolar da cadeia produtiva da qual faziam 

parte, não tinha importância para eles. Importava apenas saber que ao final do mês receberiam 

seus salários com o qual pagariam as contas e seguiriam cuidando do sustento de suas famílias 

com o suor do seu trabalho. E, como forma de compensação, receberiam, de vez em quando, os 

cumprimentos e desfrutariam o bom atendimento no comércio ao saírem pelas ruas exibindo 

seus capacetes e uniformes. Os símbolos de uma identidade mineira ostentados com orgulho 

por onde passavam, justamente por representarem tudo o que eram: heróis, operários, 

trabalhadores, homens corajosos, pais de família, mineradores. Isso parecia ser suficiente, tanto, 

que o processo de conscientização de classe demorou décadas para acontecer: só se concretizou 

ao ser realizada a primeira e única greve.  

 

5.3 - A consciência de classe e a greve 
 

 Em seu estudo sobre a formação da classe operária na Inglaterra, Thompson aponta que 

um dos fatores que estão atrelados à formação da classe operária é o crescimento da consciência 

de classe: a consciência de uma identidade de interesses entre os diversos grupos de 

trabalhadores contra os interesses de outras classes (THOMPSON, 2004, Vol. II, p. 17).  No 

caso de Brejuí, os relatos demonstram que esse compartilhamento de interesses comuns que 

poderiam gerar a consciência de classe entre os operários demorou a aparecer, uma vez que eles 

mantiveram no ambiente de trabalho fabril a mesma postura de quando eram colonos nas terras 

do patrão fazendeiro. “Os trabalhadores naquele tempo era tudo inocente, não sabia procurar 

os direitos; o cabra é analfabeto, não conhece os direitos, não sabe nada, é cego. Eu mesmo 

só estudei até a 4ª serie. Morando no sitio, trabalhando de dia e de noite, não tinha condição” 

(Joca da Barra Verde). Pergunto a ele se os operários tinham consciência de classe. 

Tinha nada, o pessoal do meu tempo, tinha nada. Depois foi aprendendo alguma 

coisa, mas naquele tempo corria froxo em todo canto, homem. Tinha nada, ninguém 

tinha direito a bota, não tinha direito a capacete, nem a farda, eles não iam dar. Aí 

depois inventaram o sindicato, o Ministério do Trabalho começou a atuar nas firmas 

aí foi melhorando, como hoje tá melhorando. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra, em out/13) 

O sindicato dos trabalhadores foi criado pela própria empresa, dois anos depois da 

fundação da Mineração Tomaz Salustino S/A, coordenado pela agência local da Delegacia 

Regional do Trabalho juntamente com funcionários do escritório da mina (CUNHA, 1988, p. 

58), que também compuseram a diretoria. Porém, ao invés de atuar como um instrumento de 

lutas por melhorias salariais e conquistas de benefícios trabalhistas, tinha a vaga missão de 



“congregar a classe dos trabalhadores na indústria de mineração em associação profissional”, 

de acordo com sua Ata de Fundação, datada em 1945. Por isso, a instituição era desconhecida 

pelos operários, que como Joca, só foram tomar conhecimento do sindicato bem depois de sua 

fundação. 

O objetivo do sindicato, de acordo com o documento, era proporcionar “assistência 

médico-hospitalar, dentária, farmacêutica e educacional”. Todos os funcionários, portanto, 

desde os engenheiros até os operários, eram compulsoriamente associados ao sindicato no ato 

da contratação. O papel do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Ouro, Diamantes, 

Metais e Pedras Preciosas nascido em Brejuí, caracterizava, a exemplo de outros sindicatos 

instituídos na época no país, a política trabalhista do Estado Novo, atuando de forma 

conciliadora em relação aos patrões e prestando serviço assistencialista, da mesma forma como 

também acontecia nos canaviais pernambucanos (LEITE LOPES, 1978, p. 04).  

Assim, o sindicato dos mineradores seguiu prestando seus serviços assistenciais para os 

quais foi fundado, enquanto os operários mantinham o posicionamento passivo, limitado a 

receber as ordens do patrão e a cumpri-las, como faziam desde que a mina “fichou” seus 

funcionários em 1953. O vigor de uma forma de dominação pode ser avaliado por sua 

interiorização pelo próprio grupo dominado (LEITE LOPES, 1988, p. 32). Essa “harmonia”, 

porém, só seria quebrada em 1986, mais de quatro décadas depois, quando houve a primeira e 

única greve dos operários das minas de Currais Novos. “Na época, [o sindicato] não era tanto 

a favor da gente, mas deu uma ajuda, apesar do presidente ser funcionário33, mas deu uma 

força. Naquele tempo corria frouxo tudo” (Joca da Barra Verde). De fato, a desvinculação com 

as lutas de classes era tanta, que o sindicato só tomou conhecimento da greve ao ser deflagrada, 

e só se envolveu depois, cumprindo o papel de negociador entre as partes (CUNHA, 1988, p. 

58). O contexto nacional dava lugar a movimentos sindicais estimulados por instituições como 

a CUT – Central Única dos Trabalhadores (GIANNOTTI, 2007), que contava com 

representação no Rio Grande do Norte e deu suporte aos mineradores em suas reivindicações.    

Era no tempo que o salário era 13 reais, reais não 13 cruzeiros, era o pessoal meio 

aperreado, fizeram uma greve da bexiga lá. O que deu? Ficharam outras pessoas, 

botaram anúncio na rádio que tavam precisando de 100 homens mais ou menos, 

chegaram 150 e no outro dia botaram os novatos pra ir trabalhar. No final, veio uma 

tal de CUT e foi obrigado o sindicato botar nós velhos pra trabalhar e botar os 

                                                           
33 A ressalva ao fato de o presidente do sindicato ser funcionário, significa que ele não era operário, e sim, 

integrante do setor administrativo da empresa, o que o torna hierarquicamente superior para os operários. 



novatos pra fora e findaram pagando os novatos e pagando os velhos (ri) foi pior pra 

eles, né? 

E vocês conseguiram o que queriam?  

Um pouquinho, não foi tanto, mas também não foi tão pouco, conseguiram alguma 

coisa. 

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele no bairro Sílvio Bezerra em Currais 

Novos em out/13) 

10% que a firma deu e quis tomar, foram 15 dias parados, nós pequenos temos que 

se unir, foi 10% que nós ganhamos. A maioria parou, era mais de mil, passou 15 dias 

indo pro sindicato tomar café pra ver se ganhava o negócio. 

(Francisco Januário – entrevista na casa dele no bairro Sílvio Bezerra em Currais 

Novos, em set/13)   

Situação parecida à dos salineiros de Mossoró/RN pesquisados por Brasília Ferreira, 

cujas primeiras tentativas de reivindicações por melhorias de trabalho não passaram de 

movimentos isolados. Só em 1932, com o apoio do Partido Comunista que havia contribuído 

com a organização daqueles trabalhadores, é que o Sindicato dos Operários do Sal conseguiu 

mobilizar uma “greve geral” envolvendo todas as salinas da região por melhorias salariais e 

regulamentação das medidas usadas como referência para a produção de sal, além do direito a 

água limpa para consumo e retorno ao trabalho dos colegas expulsos por reclamarem das 

condições de trabalho (FERREIRA, 2000, p. 120). 

Aquela, entretanto, era outra situação, apesar da semelhança que havia entre os 

trabalhadores do sal e os da Mina Brejuí, onde eram fortes os laços de amizade e compadrio 

com os proprietários da terra/patrão, cuja imagem produzida ideologicamente é a do parceiro 

ou aliado na produção (FERREIRA, 2000, p. 121). Os operários da scheelita não contavam com 

uma orientação como os operários do sal tiveram do Partido. Eles só tinham a si mesmos e à 

necessidade em comum de obter reajuste salarial, além de outros benefícios, como relembra 

Elisbão Bezerra: “reivindicavam salário atrasado, prêmio... Que um diretor que reajustava o 

prêmio faleceu e os outros não queriam reajustar”.  

A pressão entre os grevistas era forte contra os que insistiam em trabalhar. Eles 

montaram piquetes nos portões das minerações para evitar a entrada dos colegas “furões”. 

Elisbão usou o fato de já ser aposentado como argumento para não aderir à greve, pois para ele, 

era um “favor” que os patrões lhe faziam ao permitir que trabalhasse depois de aposentado. 

“Favor” foi também o que fez Joca da Barra Verde ao patrão quando, apesar de ter aderido à 



greve, não pôde negar a um pedido do chefe que foi até a casa dele, no bairro Silvio Bezerra 

em Currais Novos, para realizar um serviço durante a paralisação.  

Eu sempre fui um cara que gostou de trabalhar, não podia faltar o homem, então eu 

fui. Quando cheguei lá era muita gente no portão, todo mundo gritou: “os babão, os 

babão vai trabalhar”. Mas deixa que eu não fui trabalhar, fui puxar umas peça que 

tava precisando, quem puxava era eu, eu fui e voltei. Foi de tarde que eu cheguei ali, 

eu nem levei o capacete na época porque se eu fosse no traje de ir trabalhar eles ia 

logo bagunçar né. Mas quando eu cheguei os cabra gritaram: “Joca, tenha vergonha, 

você é um babão”, eu: “homem eu fui puxar umas peça lá, que eu não podia deixar 

de ir, se me botassem pra fora pra mim ia ser pior, aí eu fui atender o chamado do 

homem”.  

(Joca da Barra Verde – entrevista na casa dele, no bairro Sílvio Bezerra, em Currais 

Novos em set/13) 

Joca da Barra Verde que se sentia na posição de obediência e respeito ao patrão, o 

mesmo patrão da fazenda em que foi morador durante toda a vida, junto com sua família. Para 

ele, seria uma afronta a tudo o que o patrão fez por ele e à sua família dizer “não” ao seu pedido, 

que, além de contrariá-lo, ainda poderia resultar em sua demissão. Assim, na condição de 

subalterno, silenciou34 e obedeceu. Neste trecho da entrevista com Joca, a filha dele, que 

acompanhava a tudo muito atenta, o chama para a cozinha. Ele continua conversando e ela 

insiste. Ele vai e quando volta, encerra a discussão sobre o episódio. Mais uma vez, a exemplo 

do que fez durante a conversa sobre os acidentes, a filha tenta exercer o controle sobre o que o 

pai fala, devido a algum receio que neste caso não ficou claro. Provavelmente por causa dos 

“favores” que a família deve aos patrões.  

A greve chamou a atenção da imprensa do Estado, um acontecimento histórico que 

envolveu trabalhadores das outras minas vizinhas (cerca de 1.800 operários pararam, segundo 

os jornais da época) e deixou os patrões irritados, como mostra a reportagem do Diário de Natal 

ao destacar o depoimento do diretor da Mina Brejuí à época, Mário Moacir Porto:  

Ressaltando que a empresa teve que vender seu patrimônio imobiliário para mantê-la, 

Mário Moacir Porto desabafou: o que irrita nisso tudo é que o próprio operário sabe 

que o preço da scheelita é o mais baixo dos últimos 20 anos. Ponderou que a 

remuneração dos operários da empresa é satisfatória, uma vez que o menor salário é 

de Cz 1.300,00 pago ao operário sem qualificação profissional. 

Mário destacou ainda que os operários que moram na mina têm casa, água e luz de 

graça. Os que moram em Currais Novos, distante oito quilômetros do local da mina 

são transportados em ônibus. A mineração está em atividade ininterrupta desde 1943, 

                                                           
34 Utilizo aqui o conceito de subalterno de Spivak, para o qual é negada a fala em um espaço de dominação 
(SPIVACK, 2003). 



quando foi fundada e só teve cinco reclamações trabalhistas (DIÁRIO DE NATAL, 

09/10/86). (ANEXO VIII) 

O discurso do patrão aqui, reforçado pelo jornal mais de 30 anos depois da publicação 

da reportagem de “O Cruzeiro” que tinha Tomaz Salustino como personagem de destaque 

(Anexo III), parecia permanecer o mesmo daquela época, apesar da mudança do contexto: seus 

trabalhadores eram privilegiados, não tinham motivos para queixas, afinal, dispunham de casa, 

água, luz, transporte. Que razões havia para reclamar? Moravam numa cidade repleta de 

abundância, com hospital, hotel, comércio, praças, ruas calçadas, tudo graças ao “progresso” 

trazido com a Mina, que gerou seus empregos e trouxe riqueza para todos.   

Aquele momento, no entanto, para os operários, era a oportunidade de se posicionar 

como trabalhadores que reclamavam os direitos negados pelos patrões. Foi também ali que eles 

demonstraram se perceber como classe e, com o protesto, tomariam consciência sobre si: iriam 

além das “cinco reclamações trabalhistas” desde a fundação da mina: contavam agora uma 

greve geral de 15 dias para dar corpo à sua consciência de classe. Foi preciso haver o conflito 

trazido com a paralisação para que viesse à tona a negação, por parte dos operários, da 

“unidade” operada pela empresa. Como aponta Simmel, o conflito é um fato sui generis e sua 

inclusão sob o conceito de unidade teria sido tão arbitrária quanto inútil, uma vez que o conflito 

significa a negação da unidade (SIMMEL, 1983, p. 123). 

Assim, a fronteira da subordinação – tomando como referência Guilherme Velho em 

sua obra Capitalismo, Autoritarismo e Campesinato – se ampliou para os operários de Brejuí, 

a exemplo do que Velho apontou quando as fronteiras se abrem para o campesinato: aumentam-

se as possibilidades de uma trajetória social ascendente e o enfraquecimento de uma 

subordinação estrita e imediata (VELHO, 1976, p. 101). Mesmo que o reajuste conquistado 

com a greve tenha sido abaixo do que esperavam, os operários não escondem a sensação de 

vitória com o empreendimento, que lhes traria mais autoconfiança e a certeza de terem uma voz 

que poderia ser ouvida.  

Não houve, no entanto, outra paralisação igual àquela depois. Naquela ocasião a Mina 

Brejuí enfrentava uma de suas mais graves baixas de produção, que culminaria no encerramento 

de suas atividades oito anos depois. Para os operários, no entanto, a greve foi um marco 

divisório entre o perfil de um operariado passivo que se limitava a cumprir de cabeça baixa as 

ordens do patrão – herança dos tempos do roçado – e o operariado que descobria seu poder de 



reivindicação. Eles tomariam para si a consciência de que formavam uma classe, que unida, 

detinha a capacidade de mudar o cenário em seu favor.  

O impacto do fechamento das minas, no entanto, dissipou seus integrantes, que foram 

buscar trabalho em outros estados. O que ficou entre os que permaneceram foi a satisfação da 

conquista e as lembranças de um tempo em que se descobriram enquanto classe. Para a empresa, 

depois do fechamento de suas portas, restaram as memórias – representadas através de túneis 

abandonados, equipamentos parados, fotos, objetos pessoais do seu fundador – e a pergunta: o 

que fazer com elas?  

 

5.4 - O memorial, o museu – as lembranças que restaram 

 

Depois que se viu com a produção da empresa paralisada e de portas fechadas, sem mais o 

ir e vir dos operários na saída e entrada dos turnos de trabalho, restou à família Salustino, buscar 

o que havia para guardar e preservar (CANCLINI, 1997, p. 96) a respeito do patriarca que tanta 

influência teve sobre o modo como os negócios seguiram sendo conduzidos pelos sucessores. 

Assim, a direção da mina resolveu criar em 2006, o Memorial Tomaz Salustino e o Museu Mineral 

Mário Moacyr Porto, ambos instalados no prédio onde antes funcionava o escritório da empresa. 

Foi a maneira encontrada para manter “lembrada” a trajetória familiar e profissional do fundador 

da Mina Brejuí.  

A primeira parte do prédio foi dedicada à exposição de objetos pessoais de Tomaz 

Salustino, como a cama em que dormia, a toga que usava como desembargador, livros e discos 

preferidos, além de muitas fotos, que registram, entre outros momentos, as diversas fases da 

mina, além dos encontros históricos entre ele e empresários e políticos nacionais e 

internacionais. Como Candau aponta, todo indivíduo morto pode converter-se em objeto de 

memória e de identidade, tanto mais quando estiver distante no tempo (CANDAU, 2011, p. 

143). Na segunda parte do espaço está instalado o Museu Mineral que recebeu o nome de um 

dos filhos de Tomaz Salustino, Mário Moacyr Porto, onde é possível conhecer as diversas cores 

e formas em que a scheelita se apresenta, além de vários tipos de minérios encontrados na área 

da mina e na região.  



 

Figura 55: Memorial Tomaz Salustino e Museu Mineral Mario Moacyr Porto 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

 Originados, portanto, para dar sentido ao tempo de paralisação da empresa, o museu e, 

especialmente, o memorial surgiram também para produzir sentido à passagem do tempo, além 

de cumprir o papel de fixar e reativar a memória – produtora de identidade (POLLAK, 1989) – 

em torno de um indivíduo: Tomaz Salustino. A proposta desses espaços de memória, assim, 

reforça a noção de identidade que o objeto patrimonial pressupõe, que é reproduzir a história 

da empresa e produzir narrativas sobre o passado do seu fundador. Isso justifica o fato de o 

patrimônio ser uma forma de escrita do passado que varia de acordo com as contingências 

temporais e sociais (GONÇALVES, 2012). Os conteúdos e objetivos dependem de quem parte 

a iniciativa de como será organizado o “colecionamento” – processo de formação do patrimônio 

e a composição da coleção de objetos móveis e imóveis que será exposta, afinal, o patrimônio 

não é só usado para simbolizar, representar ou comunicar. É também utilizado para agir. Afinal, 

essa categoria faz a mediação entre seres humanos e divindades, entre vivos e mortos, entre 

passado e presente (GONÇALVES, 2012).  

Numerosos museus locais são resultado, como aponta Candau, de uma tentativa de 

“criação” de uma identidade coletiva regional pela encenação do passado no presente. Esses 

museus, segundo ele, concorrem para redefinir localmente as “escolas identitárias” pertinentes 

(CANDAU, 2011, p. 161). Foi o que aconteceu, por exemplo, em La Grand Combe, onde restou 

aos mineiros, habituados a transmitir os conhecimentos e práticas de trabalho, assistir à criação 

do Museu do Carvão e Salão Cultural do Carvão, onde foram expostas as técnicas e o 



conhecimento do trabalho deles, transformado daquela forma, em patrimônio cultural 

(ECKERT, 2012, p. 67).  

Não foi o que aconteceu, no entanto, no caso do museu mineral e do memorial de Brejuí. 

Lá, com exceção de uma bateia que está exposta, nada mais faz referência ao trabalho dos 

mineradores. Há, porém, no local, uma homenagem a Seu Gentil: foi afixada uma placa onde 

está escrito: “Uma homenagem a José Gentil Cortêz, funcionário mais antigo, a pedra mais 

preciosa da Mina Brejuí”. Apesar de se dizer orgulhoso com o reconhecimento, Seu Gentil 

confessa que preferia que a homenagem tivesse acontecido através de uma forma mais concreta, 

como um “aumento no salário”.  

Eles botaram lá dentro (do museu) uma coisa sem eu querer, uma homenagem, só 

propaganda e mais nada. Uma pessoa que começou a mina... Eu digo: “Dr. Carlos, 

eu quero ir embora”. Ele disse: “não, eu vou botar uma homenagem pra você lá 

dentro, e você vai ficar como uma pedra preciosa”. Eu disse: “é propaganda”. Quer 

dizer, de qualquer maneira, eu preciso é do emprego, né. Se eu não tivesse empregado 

aqui, de qualquer maneira, tá me ajudando, né. Quem é que quer uma pessoa idosa 

como eu pra trabaiá? Quem é que quer me dar um emprego? Ninguém! 

Os diretor aí diz que eu sou uma pedra que não se acaba aqui na mina, né. Porque 

de 1953 pra cá, tudo o que tem aqui dentro da mina eu sou sabedor, aonde é que tá 

ou se venderam ou se num venderam, ou onde tá. Sempre eles quando precisa de uma 

coisa assim que não acha, eles vem logo a mim e eu acho! Meu trabalho é esse, de 

uma vez que meu trabalho é esse, de uma vez que eles precisa e num sabe, eu tou aqui 

pra dizer onde é que tá. 

(Gentil Cortez, 82 anos – entrevista no almoxarifado da mina em set/out/12) 

Seu Gentil, a “pedra mais preciosa” da Mina Brejuí é também seu maior detentor dos 

saberes que dizem respeito ao almoxarifado, além da memória que guarda sobre o início da 

empresa, uma vez que trabalhou com o pai quando ainda garimpo, quando criança aos 11 anos. 

Da mesma forma que guarda cada peça que não é mais usada pela empresa, ele guarda 

igualmente as memórias do trabalho. Tudo o que diz respeito àquele espaço onde passa o dia 

inteiro arrumando, limpando, consertando, ele é sabedor. O almoxarifado fica localizado ao 

lado no memorial, há poucos metros do local em que está a homenagem a ele, onde nunca vai. 

Entretanto, no dia em que estávamos gravando a entrevista para o documentário, perguntamos 

se podíamos ir até lá para que nos mostrasse a tal homenagem.  

Ele concordou e nos levou até o prédio vizinho. Chegando lá, todos tiramos os sapatos 

(não pode entrar calçado) e fomos seguindo Seu Gentil enquanto ele nos mostrava as fotos e 

objetos pessoais do patrão, os minérios expostos, a bateia, explicando o que era e para que 

servia. Antes, porém de chegarmos até o local da homenagem, fomos surpreendidos pela 



secretária da administração da mina que foi até lá nos avisar que não estávamos autorizados a 

filmar nem fotografar dentro daquele espaço. Atendemos à orientação prontamente e saímos. 

Lá fora, porém, Seu Gentil não escondeu a decepção: “vou pedir pra tirar essa homenagem aí. 

Se eu não posso entrar com pessoas amigas ou parentes pra tirar uma foto lá, pra que eu quero 

uma homenagem?”. O patrimônio deve ser encarado com algo “vivo”, como algo não 

“embalsamado” (CANCLINI, 1997, p. 94), diferente do que sucedeu com a “homenagem” a 

Seu Gentil com a qual ele não se identifica. 

Na escolha por qual memória preservar, a administração da Mina Brejuí optou pelas 

memórias do patriarca da família. E, ao decidir prestar uma homenagem ao seu funcionário 

mais antigo, Gentil Cortêz, o fez de acordo com o ponto de vista institucional, que para ele não 

tem sentido. Entre as referências que dizem respeito ao período do garimpo, por exemplo, 

apenas uma bateia se faz representar. Lá não estão outras ferramentas de trabalho, nem fotos 

dos garimpeiros e operários expostas, apesar do acervo que a família e a empresa dispõem a 

respeito. Neste processo de definir que memórias e tradições se quer preservar, outros sujeitos 

e memórias certamente ficam de fora, uma vez que se elege um “passado significativo” de 

acordo com as referências de quem tem o poder de decisão. Para Raymond Willians, neste 

processo “(...) certos significados e práticas são escolhidos para ênfase e certos outros 

significados são postos de lado, ou negligenciados. (...) é uma versão do passado que se deve 

ligar ao presente e ratificá-lo” (WILLIAMS, 1979, p. 119).   

Seu Gentil não reclamou para si o título de “pedra mais preciosa”, que pelo que conta, 

surgiu como uma compensação pelo fato de ele querer ir embora da mina. A empresa o teria 

considerado merecedor de tal homenagem por ele ser o funcionário mais antigo. A homenagem 

para Seu Gentil, no entanto, mesmo que o envaideça, não passa para ele de uma “propaganda”, 

já que não se vê como “pedra mais preciosa”, a exemplo do que Candau verificou sobre o risco 

de desnaturalização que acompanhou os projetos de conservação da memória dos mineiros do 

norte da França.  Essa memória de lutas e sacrifícios da corporação, segundo ele, se nutre de 

estereótipos que representam o mineiro como um ser “corajoso, amante de seu trabalho, 

vinculado à mina e ao bairro operário no qual vive”. Uma memória que participa da construção 

de uma identidade social e cultural “estatutária” que os torna inaptos a toda adaptação ao 

presente e ao futuro (CANDAU, 2011, p. 191).     

Os mineiros do norte da França, de acordo com Candau, sofreram com suas histórias 

porque aceitaram representar o papel atribuído a eles por outros: deixaram-se reduzir à memória 



esclerosada por certos mecanismos institucionais e ideológicos: indivíduos para quem bastava 

trabalhar, manter suas famílias, frequentemente com dificuldades e que, provavelmente, não 

tinham entre suas principais preocupações, questões identitárias, nem patronais ou memoriais 

(CANDAU, 2011, p. 200). Aos mineiros de Brejuí também não parecia interessar outras 

preocupações além de cumprir com suas horas de trabalho, para em troca, receber seu salário 

e, ao final da jornada de 15 anos, ter o direito à aposentadoria e então, poder comprar uma casa 

e desfrutar o sossego advindo com o benefício. Poderiam ainda optar por continuar trabalhando 

por mais algum tempo como forma de engrossar o caldo do feijão que continuavam levando à 

mesa diariamente.   

Eventualmente se dariam ao prazer de desfilar com seus capacetes e uniformes azuis 

pelas ruas para, em troca, receberem o reconhecimento ao seu duro e perigoso ofício, em forma 

de cumprimentos e sorrisos de comerciantes e moradores da cidade. Cidade que conheceria o 

que é o “progresso” graças às riquezas retiradas do subsolo com o seu trabalho e ao custo de 

muitas vidas que se contam nos episódios vividos e assistidos pelos colegas. Alguns carregam 

no corpo as marcas dos riscos que corriam diariamente no exercício do ofício de mineiro.  

Além das marcas físicas, levam também as lembranças de toda a trajetória que traçaram 

ao optar pela mina ao invés do roçado, mesmo que tenham mantido os vínculos com a enxada 

enquanto “telavam” e “bateavam” no garimpo ou enquanto, mais tarde, “caçambavam” e 

“paleavam” nos túneis. Mas esses trabalhadores não vivem apenas das lembranças daqueles 

tempos: seguem também com a expectativa de que a atividade seja retomada com o mesmo 

vigor de antes e traga de volta os ares dos bons tempos de “fartura” e “progresso” para as novas 

gerações de mineradores de Currais Novos.  

 

 

 

 

 

 



6 - Capítulo V – Memórias a céu aberto 
 

O quinto e último capítulo deste trabalho é composto do documentário “Memórias a céu 

aberto”, que faz um apanhado sobre o que foi aqui abordado nos capítulos anteriores. Produzido 

em paralelo à pesquisa, o filme tem igualmente o papel de colocar em evidência as vozes que 

estavam esquecidas e que podem ser ouvidas a partir de agora pelos mais diversos públicos. 

“Memórias a céu aberto”, se propõe assim, a documentar essas falas “esquecidas” pelas 

histórias oficiais sobre a Mina Brejuí, através das imagens e entrevistas gravadas, os ditos e os 

silêncios dos personagens co-autores desta pesquisa. A exemplo do que aponta Leite (1988), 

para quem “ao que é impossível descrever torna-se indiscutível a prioridade da imagem”, como 

falar de expressões, palavras, gestos e olhar dos meus entrevistados, se não eles mesmos, através 

das lentes da câmera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - Considerações Finais 
 

Garimpar, a céu aberto, as memórias dos mineradores de Brejuí, me proporcionou rara 

oportunidade para entender um pouco do universo que se esconde por trás das cercas da Mina 

Brejuí, especialmente aos olhos de quem viveu a história da empresa em suas mais diferentes 

fases. Aos 86 anos de idade, a minha mãe nunca havia contado as histórias que compartilhou 

durante as entrevistas concedidas para este trabalho, por “não achar que fosse importante”; 

“não imaginava que este assunto interessasse a alguém”. Essas memórias poderiam não ter 

vindo à tona, assim como as lembranças dos que, ainda criança, trabalharam no garimpo de 

scheelita em Brejuí, logo que o minério foi descoberto em 1943. Comparo então essas memórias 

às dunas minerais35 acumuladas na frente da empresa ao longo dos 70 anos da Mina Brejuí, 

com as memórias dos mineradores – cujas riquezas são igualmente imensuráveis – em 

contraponto às memórias guardadas no museu e no memorial montados pela empresa.    

A direção da mina estima que há cerca de seis toneladas de “rejeitos” ou “desperdício” 

como é chamado o material pelos interlocutores, cujo potencial é de reaproveitamento não só 

de scheelita, mas também de outros metais misturados aos restos de rochas trituradas. Assim 

como as dunas de “desperdício”, que ocupam grande área da empresa, o espaço também há que 

ser considerado quando se fala de lembranças, já que nos lembramos de nós mesmos em um 

certo espaço (BACHELARD, 1961). As lembranças dos interlocutores a respeito da Mina 

Brejuí também estão delimitadas em espaços – nos túneis enquanto relembram do trabalho; nos 

espaços de morada - a vila operária e o bairro que nasceu em função dos mineradores ou na 

área da mina quando ainda era a fazenda recém-descoberta garimpo. 

As montanhas brancas que se destacam na paisagem da Mina Brejuí podem ser 

consideradas locais de esquecimento, assim como o almoxarifado para onde se dirigiu Seu 

Gentil depois de ter frustrada a expectativa de nos mostrar a homenagem a ele no museu da 

mina. Apesar de estarem “esquecidas”, no entanto, as dunas impõem sua presença aos olhos de 

quem passa pelo local. Ocupam o papel de contraprova perante os milhões de toneladas de 

scheelita resultados do esforço dos milhares de homens e mulheres que se dedicaram ao ofício 

da exploração da “pedra pesada” ao longo dos 70 anos de vida da Mina Brejuí. As memórias 

deles se fazem representar física e metaforicamente através das seis toneladas de rochas 

                                                           
35 http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-mina-possui-um-bom-potencial/155099. Acesso em 03/03/14. 
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trituradas que começam em frente ao Memorial Tomaz Salustino e terminam às margens da BR 

427.  

 

Figura 55: Duna de “desperdício” em destaque 

Fonte: Google Mapas (imagem de satélite) 

 

 

Figura 56: Dunas de “desperdício”                                            

Fonte: arquivo pessoal da autora                                                

 

Apesar de não ser possível mensurar, da mesma forma que as dunas, as memórias das 

pessoas que ajudaram a construir a história da Mina Brejuí, podemos verificar, através deste 

trabalho, que elas não só existem, como são tão ricas quanto os valiosos minérios escondidos 



no meio dos “desperdícios”. Esta, então, é a primeira missão destes escritos: deixar registrada 

as memórias dos primeiros garimpeiros da Mina Brejuí, razão que dá sentido à realização desta 

pesquisa, que é colocar em evidência as vozes daqueles meninos e meninas que acompanharam 

seus pais na cata da “pedra pesada” no sertão seridoense. E hoje, por estarem com mais de 80 

anos, havia o risco de que essas lembranças não pudessem mais ser documentadas através de 

suas próprias vozes. O filme “Memórias a céu aberto” produzido em paralelo à pesquisa tem 

igualmente este papel, acrescentando a possibilidade de que venha a ser utilizado como 

instrumento de pesquisa futuro, onde é possível ver e ouvir os personagens desta história através 

das imagens e entrevistas gravadas. 

À medida, porém, que este primeiro passo era dado, o campo de pesquisa foi 

apresentando outros sinais que mereciam atenção: a Mina Brejuí voltava a operar depois de 

mais de uma década parada, adotando um sistema de trabalho similar ao do garimpo: os 

trabalhadores recebem agora por produção e com uma autonomia semelhante à dos garimpeiros, 

tanto, que assim se auto-intitulam. Desta forma, foi possível fazer um contraponto entre o antes 

e o hoje. O espaço de tempo de 50 anos, porém, entre o início da exploração da scheelita e sua 

interrupção devido à crise no mercado internacional, parece pouco para a sedimentação de uma 

memória mineira, se comparado com o ocorrido entre os trabalhadores em La Grand-Combe na 

França (ECKERT, 2012), quando a exploração do carvão durou cerca de um século e meio.   

Mas ao contrário do que eu esperava encontrar – uma forte melancolia com o fim da 

exploração da scheelita –, o que vi e ouvi dos interlocutores foi a expectativa de que, com a 

retomada da atividade, surja um novo boom na exploração mineral em Currais Novos e que a 

cidade possa experimentar um tempo semelhante ao vivido com a descoberta do minério. 

Mesmo que este sentimento sinalize alguma melancolia, que se confirma através das 

lembranças do tempo de abundância da mina, os mineradores se percebem protagonistas desta 

retomada da produção da scheelita e transmitem seus saberes aos mais novos. Este 

pertencimento traduz o quanto foi importante a deflagração da primeira e única greve entre os 

operários não só da Mina Brejuí, mas de toda a categoria de mineradores do município, para a 

constatação de sua consciência de classe. Aquele foi um marco para que se percebessem 

enquanto classe operária e não mais como moradores das fazendas do patrão. 

Foram precisos então cinco décadas para que aqueles trabalhadores entendessem que, 

ao escolher ser operários e não mais agricultores, passariam a construir uma nova identidade: a 

mineira. E o símbolo que mais os identificaria – o capacete –, traduziria bem o que eles eram: 



heróis, operários, trabalhadores, homens corajosos, pais de família, mineradores. Não à toa, o 

capacete era exibido com orgulho por onde eles passavam. E mesmo que se revestissem com 

os estereótipos traçados para eles pela empresa e pela sociedade, a batalha diária de descer aos 

túneis em busca da “pedra pesada” os lembraria sempre a razão para tudo aquilo: o sustento da 

família. 

Exatamente por este motivo, não importava para eles saber qual seria o destino da pedra 

que arrancavam de dentro das outras rochas à base de explosivos; por isso demorou tanto se 

entenderem enquanto classe; e, de tão acostumados aos mandos do patrão nas fazendas, 

abaixavam a cabeça e obedeciam às ordens do mesmo patrão-compadre, que seguiu 

administrando os assuntos do garimpo e depois da empresa, nos mesmos moldes comuns ao 

coronelismo, marca das famílias tradicionais da região.  

O desconhecimento sobre a utilização do tungstênio, resultado da scheelita depois de 

beneficiada, não dizia respeito apenas aos primeiros garimpeiros. Os operários também 

continuavam não se ocupando com esse tipo de questão: importava apenas fazer a parte deles 

em troca do salário. Uma troca que futuramente garantiria a tão esperada aposentadoria. Mesmo 

que voltados para a batalha individual, os trabalhadores de Brejuí foram erguendo, passo a 

passo, sua identidade, marcada por todas essas particularidades, entre elas a principal: a do 

campesinato que se proletariza.  

Além de ouvir os trabalhadores, foi importante também obter o ponto de vista do patrão 

através das conversas com o diretor da mina, para fazer o contraponto, e também ter acesso às 

memórias do fundador da empresa junto aos seus descendentes. Desta forma, foi possível dispor 

de subsídios os mais diversos, entre eles documentos, revistas e jornais, para poder “escovar a 

história a contrapelo” (BENJAMIN, 2012). Mesmo que os documentos que registram a história 

da Mina Brejuí se detêm aos feitos do seu fundador, Tomaz Salustino, os mineradores, se 

sentem participantes dessa trajetória. E também se colocam como responsáveis pelo 

“progresso” da cidade e todas as benesses que vieram com a atividade e, consequentemente, 

com o trabalho deles.   

Assim, diante da vocação de Currais Novos para a exploração mineral, é possível 

perceber que há uma identidade mineira que nasceu a partir do momento em que os agricultores 

atenderam ao chamado da bateia para ir trabalhar no garimpo de Brejuí. É nítido, porém, que 

as referências a esta identidade estão circunscritas aos redutos de concentração dos 

mineradores: a vila operária, a rua e bairro operários e a própria mina. A cidade vive à sombra 



das memórias do tempo de abundância, erguendo novos e mantendo antigos monumentos que 

fazem referência àquela época. O pouco tempo disponível para a pesquisa, no entanto, não 

permitiu ampliar o perfil de interlocutores para aprofundar se as novas gerações compartilham 

desta identidade. Mesmo tendo conversado com mineradores jovens e moradores da cidade que 

não atuam na área, não considerei o que ouvi suficiente para esta abordagem. 

Não era também minha intenção repetir aqui a história da Mina Brejuí, já contada e 

decantada pela família Salustino. A minha proposta era colocar em foco as memórias dos 

mineradores sobre suas experiências como construtores dessa história e comparar com a versão 

já conhecida. A urgência em ouvir os mais velhos garimpeiros foi cumprida, para que fiquem 

registradas suas vozes, mesmo tendo sido as vozes dos filhos dos primeiros trabalhadores do 

garimpo de Brejuí. Estes não estão mais vivos, mas seus filhos estiveram lá, e participaram 

como protagonistas daquele momento histórico – a descoberta da scheelita no sertão do Seridó.  

Este estudo pode servir então como base para que novas pesquisas se desenvolvam no 

sentido de aprofundar a discussão a respeito do momento de retomada da exploração do 

minério, que pode se confirmar como uma nova “corrida da scheelita”; ou a respeito da 

sustentabilidade da atividade – uma vez que há 60 km de túneis cavados sob as serras da região 

só pela Mina Brejuí, sem contar os outros túneis abertos pelas outras minas; ou ainda, sobre 

uma possível mudança na configuração do setor, em a venda da Mina Brejuí se confirmando e 

deixando de ser uma empresa familiar, para ser administrada por uma multinacional. Jazidas 

do minério há para pelo menos 30 anos de exploração ininterrupta, de acordo com as previsões. 

Além disso, ainda há a possibilidade de outras minas de ouro e ferro se instalarem, cenário que 

também merecerá atenção dos pesquisadores. Seja em que direção seguirem os futuros estudos 

a respeito da Mina Brejuí e da exploração mineral na região do Seridó, as memórias dos seus 

primeiros garimpeiros estão aqui registradas, prontas para serem ouvidas. 
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