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RESUMO 

 

Esta tese analisa a história social dos trabalhadores do sal, homens e mulheres 

responsáveis pelo trabalho nas salinas em Cabo Frio, entre as décadas de1940 e 1970, 

período que cobre o ápice e a decadência da produção salineira fluminense. Particular 

atenção foi dada aos processos de constituição das identidades dos salineiros, com ênfase 

nas articulações entre classe, raça e gênero. A tese também destaca a presença dos 

trabalhadores salineiros no espaço público, enfatizando sua participação política e seu 

processo de organização sindical, especialmente relevante entre finais dos anos 1950e 

início dos 60. Ainda que a produção de sal que ocorria nos três municípios do entorno da 

Lagoa de Araruama tenha características semelhantes, a ênfase no município de Cabo 

Frio ocorre por ser ele o locus privilegiado de produção e comercialização do produto, 

bem como palco das principais lutas da categoria no período. Assim, a tese procura 

examinar o papel que esses trabalhadores ocuparam nas lutas por direitos políticos e 

trabalhistas, bem como na construção da cidade. Pretendemos que esse estudo seja 

igualmente uma contribuição no sentido de dar visibilidade a esse grupo social tão 

fundamental para o desenvolvimento da região, mas tão apagado na historiografia e na 

memória oficial local e nacional. 

 

Palavras-chave: Salineiros. Salinas de Cabo Frio. Sindicato dos Trabalhadores do Sal. 

Organização Sindical. Lutas Políticas. 

 
 

  



 
ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the local history of the salt workers, men and women responsible for 

the work in the salt marshes in Cabo Frio, between the 1940s and the 1970s. This period 

spans the peak and the decline of the salt production in the Fluminense region. The 

process of the salt workers’ identity constitution, and the order between classes, races and 

genders are emphasized. The thesis also sheds light on the salt workers’ presence in the 

public space and highlights their involvements in politics and the evolution of their 

tradeunion, which is significantly relevant by the end of the 1950s and the beginning of 

the 1960s. Even though the salt production that occurred in the three towns around the 

Araruama’s lagoon had similar characteristics, the main focus of the analysis is Cabo 

Frio. As a matter of fact, it was the preferred « locus » for the production and 

commercialization of the product, as well as the main stage of the class struggle at that 

time. In that respect, the thesis aims to investigate the part that those workers played in 

the struggle for political and labor rights, along with the construction of the town. The 

intention of the study is to contribute in the same manner to the visibility of this social 

group which has been so fundamental in the growth of the region, and which has 

nonetheless been erased from the historiography and the official local and national 

memory. 

 

Keywords: Salt workers.Cabo Frio salt marshes.Salt workers trade union. Trade union. 

Political struggles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 

 

Esta tesis analiza la historia social de los salineros, hombres y mujeres encargados de 

trabajar en las salinas de Cabo Frio, entre las décadas de 1940 y 1970, período que abarca 

el auge y decadencia de la producción de sal en Río de Janeiro. Trabajo  hecho con 

especial atención a los procesos de constitución de las identidades de los productores de 

sal, con énfasis en las articulaciones entre clase, raza y género. La tesis también destaca 

la presencia de los salineros en el espacio público, destacando su participación política y 

su proceso de organización sindical, especialmente relevante entre fines de la década de 

1950 y principios de la de 1960. Sin embargo la producción de sal que se dio en los tres 

municipios alrededor de la Laguna de Araruama   tienem similitudes, el énfasis en el 

municipio de Cabo Frio ocurre por ser el lugar privilegiado de producción y 

comercialización del producto, así como escenario de las principales luchas de la 

categoría en el período. Así, la tesis busca examinar el papel de los trabajadores en las 

luchas por los derechos políticos y laborales, así como en la construcción de la ciudad. 

Tenemos la intención que este estudio sea también un aporte para dar visibilidad a este 

grupo social tan fundamental para el desarrollo de la región, pero tan apagados en la 

historiografía y en la memoria oficial local y nacional. 

 

Palabras clave: Salineiros. Salar de Cabo Frio. Sindicato de Salineros. Organización 

sindical. Luchas políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 
 

Cette thèse analyse l’histoire locale des sauniers, hommes et femmes responsables du 

travail dans les marais salants à Cabo Frio, entre les années 1940 et 1970, période qui 

couvre l’apogée et la décadence de la saliculture de la région fluminense. Une attention 

toute particulière a été portée aux processus de constitution de l’identité des paludiers, 

avec une mise en exergue de l’articulation entre les classes, les races et les genres. La 

thèse met aussi en évidence la présence des sauniers dans l’espace public et met en relief 

leur participation politique et l’évolution de leur organisation syndicale, 

considérablement pertinente entre la fin des années 1950 et le début des années 1960. 

Même si la production de sel qui avait lieu dans les trois villes autour de la lagune 

d’Araruama avait des caractéristiques proches, l’emphase est mise sur Cabo Frio. En 

effet, elle est le «locus » privilégié de production et de commercialisation du produit, mais 

aussi la scène principale de la lutte de cette classe à l’époque. Ainsi la thèse cherche-t-

elle à évaluer le rôle que ces ouvriers ont eu dans les luttes pour les droits politiques et 

les droits du travail, de même que la construction de la ville. L’intention de cette étude 

est de contribuer de la même manière à la visibilité de ce groupe social si fondamental 

pour le développement de la région, néanmoins si effacé de l’historiographie et de la 

mémoire officielle locale etnationale. 

 

Mots-clefs: Sauniers.Marais salants de Cabo Frio.Syndicat des paludiers. Organisation 

syndicale. Luttes politiques. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início de julho de 1960 o jornal comunista Novos Rumos trazia, em seu habitual tom 

épico, uma matéria sobre a repressão exercida pela polícia do exército contra os trabalhadores 

do sal que se encontravam em greve por melhores salários e condições de trabalho. 

 

 

“Durante 24 horas as tropas federais ocuparam a pequena e bela cidade de Cabo Frio, 

situada no litoral fluminense, mudando inteiramente a sua plácida fisionomia. Ninguém 

hostilizou os jovens soldados, mas a revolta e a vergonha do povo era patente na face 

de cada um. Visível era o ódio à conduta do senador Miguel Couto Filho e do ministro 

Armando Falcão, autores do pedido de intervenção. 

[...] 

O que há é isso. Trabalhador não pode reclamar não moço. Nossa sede está fechada e a 

polícia anda procurando a gente para prender’. Foi a resposta que ouvimos à clássica 

pergunta –que é que há aí? E era isso mesmo que havia contra os trabalhadores que 

reclamavam melhores salários. Mas a firmeza dos grevistas e a solidariedade do povo 

asseguraram a vitória do movimento”.1 

 

 

Entre a violência física e simbólica sofridas, o relato acima transita entre o curioso e o 

emblemático. Curioso porque expunha situações que beiravam o ridículo, como foi o caso da 

apreensão da Bandeira do Divino a quem as forças de repressão atribuíam o papel de símbolo 

da Revolução Comunista. Emblemático porque evidenciava a força e capacidade de 

mobilização dos trabalhadores locais na luta por seus direitos, ao mesmo tempo em que 

desvelava o autoritarismo de personalidades do cenário político nacional que possuíam enorme 

influência local, como era o caso de Miguel Couto Filho2 e Armando Falcão3. É um episódio 

                                                 
1 Jornal Novos Rumos. Rio de Janeiro, 24 a 30 de junho de 1960. Ano II, nº 70 pp. 10 e 12. Disponível 

em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%22as%20trop

as%20federais%20ocuparam%22&pagfis=913 Acesso em: 19 jun. 2018. 
2 Miguel Couto Filho foi constituinte em 1946; deputado federal do RJ pelo PSD, 1946-1953; min. Saúde 

1953-1954; dep. fed. RJ 1954-1955; governador do Estado do Rio de Janeiro 1955-1958; senador RJ 1959-

1967. Em 3 de fevereiro de 1967 assumiu, como Suplente, o Mandato de Deputado Federal para a 

Legislatura 1967-1971, tendo sido efetivado em 23 de novembro de 1968. Exerceu também os cargos de 

Vereador e de Vice-Prefeito na cidade de Cabo Frio/RJ. Foi fundador e Presidente da Companhia Salinas 

Perynas; Fundador e Diretor da Companhia Porto e Melhoramentos de Cabo Frio; Diretor da Sociedade de 

Salinas Santa Maria Ltda.; Fundador e Diretor da empresa de Navegação Cabo-friense Ltda. Foi ainda 

presidente da Associação de Consórcios Salineiros Fluminenses e do Centro de Comércio de Sal 

Fluminense. Sobre Miguel Couto Filho ver, entre outros, Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=122534&tipo=0  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/couto-filho-miguel Acesso em: 19 jun. 

2018. 
3 Armando Ribeiro Falcão nasceu em Fortaleza em 11 de novembro de 1919.Ocupou, entre outras, as 

seguintes funções: gerente e inspetor da Companhia Nacional de Álcalis em Cabo Frio no ano de 1947, 

presidência interina do Instituto Nacional do Sal entre dezembro de 1948 e julho de 1949, ministro da 

justiça dos governos JK (31/07/1959 a 30/01/1961) e Ernesto Geisel (março de 1974 a março de 1979). 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%22as%20tropas%20federais%20ocuparam%22&pagfis=913
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%22as%20tropas%20federais%20ocuparam%22&pagfis=913
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=122534&tipo=0
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/couto-filho-miguel
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que retrata um dos muitos embates ocorridos entre os trabalhadores do sal e os donos de salinas4 

na região dos Lagos Fluminense e que, curiosamente, apesar de ter sido amplamente noticiado, 

deixou poucos registros na memória local. 

A trajetória de vida e de lutados trabalhadores do sal na sociedade cabo-friense é uma 

história que precisa ser contada e para tanto, é necessário identificar quais memórias 

interditadas ao longo desse processo podem contribuir para entender o papel exercido por 

aquele grupo de pessoas para além da atividade laboral que exerciam. Para isso, buscamos aqui 

fazer uma análise que leve em consideração a experiência e participação daqueles a quem se 

buscou, sistematicamente, preterir a um segundo plano ao longo do processo histórico que teve 

lugar na cidade de Cabo Frio. É preciso identificar e mostrar qual era a participação daqueles 

homens e mulheres na produção da riqueza e no desenvolvimento sócio-político-cultural da 

cidade, bem como, compreender as suas formas de organização e de luta pelos seus direitos. 

Ainda que nos últimos anos o número de trabalhos sobre a cidade e a região tenha 

crescido consideravelmente, ainda são poucos aqueles relacionados à indústria salineira e, 

sobretudo, aqueles ligados diretamente ao papel desempenhado pelos trabalhadores do sal. Os 

motivos podem ser tanto pela ausência de perguntas que levassem a uma reflexão acerca desses 

trabalhadores, quanto às dificuldades relativas em encontrar as fontes necessárias para essa 

tarefa; sejam elas fontes explícitas, que os apresente de forma direta e objetiva; ou implícitas, 

em que muitas vezes eles só são percebidos pela sua ausência. 

Apesar de não serem poucos os registros existentes sobre os salineiros cabo-frienses, 

encontra-los e/ou produzi-los (entrevistas) não é tarefa fácil e requereu um esforço considerável 

para vencer o que, à primeira vista, parecia um obstáculo intransponível. As fontes sobre os 

trabalhadores do sal não estão/são facilmente acessíveis5 e não foram poucas as vezes em que 

o acesso a um material potencialmente importante nos foi negado no último momento. 

                                                 
Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/armando-ribeiro-falcaoe 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/armando_falcao Acesso em: 19 jun. 2018. 
4 Tanto os trabalhadores do sal quanto os donos de salinas eram e continuam sendo chamados de salineiros. 

A distinção só era possível identificando a função: trabalhador ou proprietário. Por isso –como forma de 

distinção –ao longo desse trabalho o termo salineiro será utilizado apenas e tão somente para designar os 

trabalhadores do sal, ainda que, como veremos, na maioria das vezes eles não tenham sido registrados em 

seus locais de trabalho como tal. Os donos das salinas serão aqui referenciados como proprietário, dono ou 

empresário. 
5 Não há um local específico (sindicato, arquivo público, repositório na internet, etc..) em que se possa 

encontrar um conjunto robusto de fontes reunidos sobre os salineiros da Região dos Lagos. As fontes 

existentes estão dispersas e é necessário tempo, criatividade, paciência e uma boa dose de sorte para reuni-

las. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/armando_falcao
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Vale ressaltar que, ainda que tenhamos conseguido reunir um conjunto expressivo e 

diverso de fontes sobre os salineiros de Cabo Frio, resta uma sensação de frustração pela 

ausência de dois grupos de documentação específica. A documentação por parte dos 

empregadores (empresas salineiras), e a documentação por parte dos trabalhadores (sindicato)6. 

Por motivos distintos essas documentações ou não existem ou não estão disponíveis e, a 

ausência de dados como jornada de trabalho, salários percebidos, doenças laborais (prontuários 

médicos), atuação sindical, etc., relativos àquelas pessoas, faz com que a análise do papel 

desempenhado por aqueles homens e mulheres no complexo universo de produção de sal da 

cidade de Cabo Frio acresça em dificuldades. De qualquer forma, fontes existem, e não 

poderiam ser outras, se não elas, a nos dizer quem são aqueles trabalhadores e trabalhadoras e 

qual o papel que eles desempenharam na sociedade cabo-friense ao longo do período aqui 

pesquisado. 

Isso posto, é importante ressaltar que a maior parte dos registros e trabalhos existentes, 

relacionados ao sal em Cabo Frio, são sobre o produto, os locais de produção e o consumo; as 

referências aos trabalhadores são significativamente menores quando comparadas a elas. Isso 

faz com que seja necessário redobrar a atenção para perceber a presença daquele que é o agente 

responsável pela produção direta da beleza e da riqueza gerada pelas salinas – o salineiro. 

Mesmo quando o objeto de pesquisa é o produto, o local ou o consumo; é importante 

que se perceba que esses podem ser melhor entendidos se formos capazes de compreender o 

papel dos trabalhadores na dinâmica local que, só aparentemente, parece poder prescindir deles. 

Dessa forma, entender o papel desempenhado pelos salineiros cabo-frienses está diretamente 

vinculado a possibilidade de compreensão mais ampla e complexa daquela sociedade. 

Com o início do fim da indústria salineira7 a partir de meados da década de 1970 as 

condições de vida e trabalho dos salineiros de Cabo Frios e agravaram e é possível perceber 

que os trabalhadores daquela indústria fizeram um percurso que vai da invisibilidade à 

                                                 
6 No caso do sindicato, a pouca documentação que havia nos foi cedida e foi de extrema importância para 

esse trabalho, como veremos mais à frente. O grande problema ali foi a ausência de uma quantidade maior 

de documentos que, por diferentes motivos não se encontravam mais sob a guarda da instituição. 
7 Conforme defendo em minha dissertação, a indústria salineira fluminense como um todo, começou a 

declinar a partir da década de 1970. Em 1973 Cabo Frio perdeu oposto de 2º maior produtor nacional de 

sal para o Ceará e o ano seguinte (1974) constitui-se num marco simbólico na transição de uma economia 

baseada na atividade salineira para uma economia baseada no turismo. Nas décadas seguintes passou-se a 

registrar um fechamento acentuado das salinas em Cabo Frio. Perynas, a primeira e maior empresa de sal 

da região deixou claro, em 1979, a sua intenção em mudar de ramo, tendo ratificado tal posição 4 anos mais 

tarde em carta enviada ao prefeito da cidade. CHRISTOVÃO, João H. de O. Do sal ao sol: a construção 

social da imagem do turismo em Cabo Frio –2011. 145f.: Orientadora: Profª. Drª. Helenice Aparecida 

Bastos Rocha. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores. 
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obsolescência, daí a necessidade de ouvir suas vozes numa tentativa de escrever a história numa 

perspectiva que dê conta da dimensão da participação desse grupo de trabalhadores que, a rigor, 

já deixou de existir. A invisibilidade desse grupo, em certo sentido, estende-se também à 

historiografia, já que poucos são os trabalhos que têm o salineiro como objeto de pesquisa. 

Escrever essa história justifica-se, pois, pela necessidade de compreender os processos 

ocorridos naquele espaço e que estão co-implicados, inevitavelmente, com a própria história da 

classe trabalhadora que só recentemente teve seu papel de protagonistas do processo de 

produção de riqueza e de agentes diretos do desenvolvimento político/econômico/social, 

reconhecidos. É nesse ponto que esse trabalho busca se inserir e acredita ter uma contribuição 

a dar. É preciso dimensionar o papel desses homens e mulheres e entender suas lutas numa 

perspectiva que se expande para além do espaço local, relacionando-os com as mudanças na 

legislação trabalhista e com as lutas dos trabalhadores que estavam ocorrendo em todo o país. 

Thompson chama a atenção para não ignorarmos a trajetória desses personagens que, 

aparentemente, não tem importância. 

 

 

“[...] a história não pode ser comparada a um túnel por onde um trem expresso corre até 

levar sua carga de passageiros em direção a planícies ensolaradas. Ou então, caso o seja, 

gerações após gerações de passageiros nascem, vivem na escuridão e, enquanto o trem 

ainda está no interior do túnel, aí também morrem. Um historiador deve estar 

decididamente interessado, muito além do permitido pelos teleologistas, na qualidade 

de vida, nos sofrimentos e satisfações daqueles que vivem, e morrem em tempo não 

redimido”. (THOMPSON, 2001) 

 

 

Questões que são caras para entendermos a sociedade cabo-friense hoje, como as 

relações de gênero e raça, por exemplo, poderiam ser melhor compreendidas a partir da análise 

das relações estabelecidas dentro desse e com esse grupo de trabalhadores no período aqui 

investigado, a despeito da sociedade cabo-friense insistir em não os ver. 

A produção e presença de uma memória da atividade salineira na qual os salineiros, de 

uma maneira geral, são mostrados quase sempre de forma romantizada, pessoas orgulhosas de 

seu ofício sem as mazelas relativas à dureza da lida nas salinas, nem às dificuldades inerentes 

a um ofício sazonal de baixa remuneração é extremamente forte. A exceção na forma de vê-los 

e retratá-los fica por conta de um ou outro registro eventual que, quase sempre, passa 

despercebido. 

Nas fontes imagéticas, extremamente importantes para esse trabalho, o trabalhador é, 

quase sempre, retratado como sendo parte da paisagem, reduzido a um mero elemento cênico 

que contribui para a construção de memórias nostálgicas que remetem a um tempo mítico em 
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que uma suposta nobreza da atividade salineira seria capaz de redimir os males locais. Dessa 

forma as memórias relativas à vida e às lutas dos trabalhadores são, em grande parte, 

silenciadas. É um forte e sistemático processo de invisibilização que atinge diretamente a 

capacidade de compreensão do papel desempenhado por aqueles homens e mulheres e sua 

relação com todo o processo produtivo e o desenvolvimento da cidade. 

É preciso, pois, superar esse estágio em que a Memória –uma dada memória –ocupa um 

espaço hipertrofiado e a História mostra-se tímida. Para tanto buscamos aqui entender as 

estratégias utilizadas e as soluções encontradas por esse grupo de trabalhadores no 

enfrentamento de suas questões específicas. Proceder a essa análise num universo restrito como 

a cidade de Cabo Frio não é só uma tentativa de escrever a história local, é antes a busca por 

uma escala que permita analisar mais detidamente as especificidades desse grupo de 

trabalhadores e, a partir deles, entender as implicações em diferentes níveis e instâncias de 

poder. Joana Vidal ao analisar espaços industriais e comunidades operárias em Portugal, 

afirmou que “[...]foi à escala do lugar e nas relações sociais que se observou com maior nitidez 

a diversidade dos percursos individuais, a estratificação dos mercados de trabalho e a 

consequente heterogeneidade das classes trabalhadoras e suas estratégias de sobrevivência”. A 

autora afirma ainda que a tese central de seu artigo 

 

 

“[...]é ade que as transformações estruturais que estão na base do processo de 

mobilização das classes trabalhadoras [...]se prendem, como sido defendido, com 

fenômenos espaciais e demográficos co-implicados no processo de industrialização e 

urbanização. As redes sociais resultantes das estratégias familiares e profissionais para 

resistir e lidar com difusão do trabalho assalariado são aqui conceptualizadas como 

recursos que progressivamente se formalizam, constituindo o germe do movimento 

organizado dos trabalhadores”. (PEREIRA, 2012) 

 

 

Nesse mesmo sentido JacquesRevel nos mostra que  

 

 

“[...] não basta que o historiador retome a linguagem dos atores que estuda, mas que 

faça dela o indício de um trabalho ao mesmo tempo mais amplo e mais profundo: o de 

construção de identidades sociais plurais e plásticas que se opera por meio de uma rede 

cerrada de relações (de concorrência, de solidariedade, de aliança etc.). A complexidade 

das operações de análise requeridas por esse tipo de abordagem impõe de fato um 

encolhimento do campo de observação. [...]. Não existe, portanto, hiato, menos ainda 

oposição, entre história local e história global. O que a experiência de um indivíduo, de 

um grupo, de um espaço permite perceber é uma modulação particular da história global 

[...] uma versão diferente”. (REVEL, 1998) 

 

 

Pensar historicamente os salineiros de Cabo Frio é produzir um conhecimento 

fundamental para entendermos de forma mais ampla a sociedade em que eles viviam e a 
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sociedade que nós vivemos. É reconhecer o protagonismo daqueles que são responsáveis pela 

produção da riqueza e pelas condições de existência da própria sociedade 

É a partir daí que podemos levantar questões que nos auxiliem a compreender esses 

personagens para além do papel de coadjuvantes que deles foi construída. Quem, quando, 

quantos e como; são perguntas básicas que precisam ser respondidas de forma clara sem que se 

busque com isso criar, deliberadamente, uma imagem oposta àquela que se cristalizou no 

imaginário local sobre o trabalhador das salinas. Entendemos que os salineiros fluminenses 

possuem uma especificidade por ser uma categoria que surgiu, viveu e desapareceu num 

período de tempo e num território físico específico; um tempo que é curto e recente e um 

território que é restrito, mas que estabelece uma série de relações com outros territórios8. Além 

disso, a própria dinâmica sazonal da atividade salineira fazia com que boa parte dos 

trabalhadores temporários vivessem se deslocando constantemente entre diferentes territórios, 

num trânsito interminável entre a safra do sal e a safra de diferentes colheitas agrícolas em 

regiões que, não raro, estendiam-se até o norte fluminense. 

Essa característica sazonal da produção de sal sempre exigiu pouca mão-de-obra e a 

quantidade de braços só aumentava no período de colheita da safra. É certo que, em função do 

caráter sazonal dessa atividade, acrescem as diferenças entre o trabalhador fixo e o temporário 

nas salinas, e essas diferenças devem ser analisadas tanto à luz da legislação, quanto à luz das 

lutas travadas em cada período. A questão do quantitativo de trabalhadores, como foi dito, é 

apenas uma das muitas questões que precisam ser esclarecidas para que possamos traçar um 

perfil desse trabalhador e entender a dimensão do papel desempenhado por ele tanto no processo 

produtivo, quanto para mensurar em que medida as suas ações interferiram nas formas pelas 

quais aquela sociedade em que estava inserido se desenvolveu. As condições objetivas de vida 

mudam, a legislação muda, as formas de exploração mudam e, definitivamente, esse trabalhador 

muda também. Como tudo o mais, ele não é uma coisa única, ele também se transforma na 

medida em que o tempo avança e novas relações e demandas são construídas. Dessa forma o 

que propomos aqui, além de entender as lutas e a capacidade de organização desses 

                                                 
8 O território aqui é entendido de forma ampla; ele é múltiplo e diverso. O mesmo espaço físico guarda 

diferentes aspectos: jurídico, econômico, cultural, etc; distintos e complementares entre si. A área onde o 

sal era produzido, chegou a ser muitas vezes maior que a área urbana da cidade e os valores pecuniários 

dali extraídos foram durante o período aqui analisado a principal fonte de recursos da cidade, fosse pelos 

impostos dali advindos, fosse pelos (poucos) empregos gerados. Do ponto de vista jurídico havia uma lógica 

própria que não incluía a totalidade dos trabalhadores sob o “guarda-chuva” da legislação. Já o Território 

Cultural, por assim dizer, expressa-se nos saberes, nos falares e nas formas de sociabilidade daquelas 

pessoas. De todo jeito, a maior parte dos lucros advindos da indústria salineira não ficava no município e 

os valores revertidos em impostos não se traduziam em desenvolvimento social para a cidade, nem em 

melhoria de vida para os trabalhadores. 
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trabalhadores em momentos específicos do desenvolvimento da atividade salineira na cidade, é 

estabelecer relações que permitam compreender a própria dinâmica da cidade de Cabo Frio num 

contexto mais amplo a partir da ação daqueles homens e mulheres. 

Quanto ao sindicato, é importante ressaltar que, hoje, ele só existe formalmente; na 

prática ele já não funciona há alguns anos e o papel da direção se restringe a acompanhar os 

processos que ainda tramitam na Justiça do Trabalho (sobretudo os processos contra a 

Companhia Salinas Perynas). A sede do sindicato encontra-se hoje alugada a uma igreja 

neopentecostal e pouca coisa da documentação sindical produzida nos80 anos de existência do 

sindicato, sobreviveu. O que consegui junto do então presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

–Valmir Figueiredo Moreira – foi apenas 1 livro de atas de eleições, 1 livro de atas de reuniões 

e o estatuto do sindicato9. Isso posto a pergunta que fazemos é: como escrever essa história? 

Pedro Guedes Alcoforado ao lançar a sua revista Raios de Luz no início do século XX, 

em Cabo Frio, queixava-se das dificuldades encontradas para escrever a história local. No 

editorial intitulado Aos nossos leitores, Alcoforado registrou: 

 

 

“Era nosso intuito, organizar uma monografia completa dos três municípios salineiros 

do Estado –Cabo Frio, S. Pedro d’Aldeia e Araruama, mas pela grande dificuldade de 

obter-se dados históricos para a sua organização, devido a falta de amor bairrista, que 

existe, como um cancro, destruindo toda boa vontade dos que melhor compreendem o 

valor de uma monografia só muito incompletamente nos desobrigamos desta tarefa 

mudando-lhe, mesmo assim o caráter monográfico que devia ter para o de uma revista 

útil e informativa, do que julgamos mais necessário. A história de Cabo Frio é, se não 

impossível, pelo menos difícil escrevê-la; o próprio Porto Seguro 

confessou”.(ALCOFORADO, 1920)10 

 

 

A publicação de Pedro Guedes Alcoforado, ao mesmo tempo em que se constitui numa 

preciosa fonte para nós que trabalhamos com a História Social, mostra as limitações a que ele 

estava submetido, posto que ligado a uma concepção tradicional da História. Alcoforado 

reproduz em sua revista aquilo que considerava relevante, ou seja, os representantes do poder 

político e do poder econômico que, não raro, eram as mesmas pessoas. No artigo Como se 

fabrica o sal o autor apresentava “as nossas grandes indústrias” – as caieiras e os estaleiros – 

além das próprias salinas, “a nossa maior indústria”.  

Contudo, nos 100 anos que nos separam da publicação de Alcoforado, muita coisa 

mudou. A História Social do Trabalho, a quem essa tese se filia, abriu caminhos que são prenhes 

                                                 
9 Esses poucos documentos só não foram descartados por eu ter me disposto a ficar com eles. 
10 Alcoforado é um personagem importante da cidade nesse período. Além de editar a revista Raios de Luz, 

ele gerenciou o jornal O Itajuru (1917) de propriedade de Alfredo Santa Rosa & Filho, fundou o jornal O 

Arauto (1918) e publicou O Sal Fluminense (1925/1936). 
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em possibilidades e que, apesar das dificuldades descritas por Alcoforado, aponta caminhos e 

cria condições para que a história dos trabalhadores e trabalhadoras do sal de Cabo Frio possa 

ser compreendida. 

 

 

Figura 1 Revista Raios de Luz11 

 

                                                 
11 Capa da revista Raios de Luz, Anno 1, nº 1, Janeiro/1920, editada por Pedro Guedes Alcoforado. Há 

uma cópia dessa revista no Arquivo Histórico da Câmara Municipalde Cabo Frio (AHCM), Fundo CDA 

1125 (documentos avulsos sobre o sal). 
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Ainda que não tenhamos arquivos mais robustos que teoricamente facilitariam a escrita 

da história da cidade, de uma maneira geral, e da classe trabalhadora, em particular; escrevê-la 

é um desafio que pode e deve ser enfrentado. Elizabeth Roudinesco nos ensina que 

 

 

Existe em todo historiador, em toda pessoa apaixonada pelo arquivo, uma captação 

especular da narração histórica pelo arquivo, e é preciso se violentar para não ceder a 

ele. Se tudo está arquivado, se tudo é vigiado, anotado, julgado, a história como 

criação não é mais possível: é então substituída pelo arquivo transformado em 

saber absoluto, espelho de si. (ROUDINESCO, 2006) grifo meu. 

 

 

É a própria autora quem, na sequência desse mesmo texto, chama a atenção para a 

situação oposta, mais facilmente percebida como impossibilidade para se escrever uma história 

–a ausência de arquivo –afinal, “se nada está arquivado, se tudo está apagado ou destruído, a 

história tende para a fantasia ou o delírio, para a soberania delirante do eu, ou seja, para um 

arquivo reinventado que funciona como dogma”. (ROUDINESCO, 2006) 

Dessa forma, a ausência de fontes daria no máximo um romance, um bom romance 

histórico, talvez. Mas, se os arquivos das empresas e do sindicato dos trabalhadores nos fogem, 

se não nos encontramos na posição de ter um arquivo grande, com todos os registros possíveis 

e disponível para consulta –arquivo transformado em saber absoluto–resta-nos a certeza de que 

não nos encontramos no outro extremo, onde tudo está apagado ou destruído Nesse sentido, 

lançamos mão de um vasto arsenal de fontes que ao longo do tempo passou a ser utilizado pela 

História Social e, mais especificamente, pela História Social do Trabalho. 

Assim, o que esse trabalho pretende é dar a sua contribuição para o entendimento do 

papel desempenhado por aqueles homens e mulheres que não tem a sua participação na 

construção da sociedade, devidamente dimensionada. Como afirma o professor Alexandre 

Fortes: 

 

 

“Então talvez se eu fosse colocar qual é a grande missão da História Social do Trabalho 

no Brasil, eu diria que é se contrapor a um processo tradicional de construção do 

conhecimento histórico [...] um tipo de narrativa, um tipo de abordagem que apaga 

sistematicamente a presença dos trabalhadores como protagonistas da História”.12 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Depoimento concedido à série #Labuta do grupo de pesquisa LEHMT-UFRJ. Disponível em: 

https://lehmt.org/2019/07/07/labuta02oqueehst-alexandrefortes/. Acesso em: 30 out. 2020. 

https://lehmt.org/2019/07/07/labuta02oqueehst-alexandrefortes/
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FONTES PARA UMA HISTÓRIA DOS TRABALHADORES DO SAL EM CABO FRIO. 

 

A sensação de ausência de fontes ocorrida no início do projeto, foi aos poucos sendo 

substituída por uma quantidade e variedade que superaram, em muito, a expectativa inicial e as 

possibilidades existentes para o desenvolvimento desse trabalho. 

Entre as principais fontes utilizadas estão: as fontes iconográficas, o livro de atas de 

reuniões do Sindicato dos Trabalhadores do Sal de Cabo Frio e região, os dados oficiais 

produzidos pelo INS –Instituto Nacional do Sal, diferentes tipos de periódicos, bibliografia 

sobre a indústria salineira, depoimentos colhidos (História Oral) e diferentes tipos de trabalhos 

acadêmicos sobre a cidade de Cabo Frio e a região como um todo. Algumas dessas fontes são 

extremamente difíceis de serem acessadas por se encontrarem em mãos de colecionadores 

particulares. Em função disso, ao longo da tese, algumas fontes foram reproduzidas de modo a 

viabilizar o acesso a elas, tendo sido reproduzidas no corpo do texto para facilitar o acesso. 

Entre as fontes iconográficas duas se destacam e merecem, desde já, serem 

mencionadas, o curta-metragem Cabo Frio –1948e o acervo fotográfico de Wolney Teixeira de 

Souza. 

Wolney registrou a cidade e seus habitantes ao longo de mais de cinco décadas (1930-

1980) e, dessa forma, construiu um precioso acervo com mais de 10.000 imagens que em muito 

contribui para analisar o desenvolvimento urbano, sócio-político-econômico e cultural do 

município. Além do acervo do Wolney há uma série de outras imagens que perfazem um corpus 

documental relativamente grande. Por sua natureza diversa, extremamente variado na 

quantidade, nos temas e na autoria, recorremos, para análise desse material, a diferentes autores 

que se debruçaram sobre a questão da análise de imagens, buscando assim dialogar com uma 

produção que é tão ampla quanto diversa no seu enfoque. 

Apesar de não serem muitas, as fontes primárias do Sindicato dos Trabalhadores do Sal 

de Cabo Frio são de grande importância. Graças à contribuição do então presidente do 

Sindicato, tivemos acesso à cópia disponível do estatuto do Sindicato e aos dois únicos livros 

de Atas que sobraram e foram por ele cedidos. Esses livros cobrem exatamente o período final 

da pesquisa aqui empreendida. 

Na falta de dados fornecidos diretamente pelas empresas locais, os dados sobre a 

indústria produzidos pelo INS –Instituto Nacional do Sal lidos a contrapelo contribuem para 

inferir uma série de questões acerca da indústria e dos salineiros fluminenses. 
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Jornais e revistas do período aqui analisados, alguns de circulação local que estão na 

mão de colecionadores e outros que se encontram disponíveis para consulta pública através da 

Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional também se constituem em fonte de 

extrema importância para esse trabalho. 

Outra fonte importante são os depoimentos dos salineiros que viveram o período aqui 

abordado. Por trabalharmos com um período relativamente recente há ainda um número 

considerável de trabalhadores vivos cujos depoimentos colhidos são de extrema importância 

para que possamos identificar os modos de vida e as consequências diretas das lutas travadas 

no dia-a-dia daquelas pessoas. Sobre essa memória e a produção de fontes orais, vale lembrar 

a afirmação de Paul Thompson que diz que “toda fonte histórica derivada da percepção humana 

é subjetiva, mas apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as 

camadas de memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade oculta” 

(THOMPSON, 1992). O caminho para o desenvolvimento das entrevistas e o descolamento 

dessas camadas de memória é delicado, mas o percurso, já bastante pavimentado da 

metodologia da História Oral contribui para o sucesso desse trabalho.  Há ainda alguns trabalhos 

anteriores a esse que ora apresentamos que, apesar de não serem muitos, trazem entrevistas com 

salineiros que não estão mais vivos. Esses depoimentos, colhidos com intenções distintas das 

que aqui apresentamos, trazem informações que contribuem com os nossos objetivos e, por 

isso, foram aqui incorporados. 

Por fim, há toda uma bibliografia sobre as salinas fluminenses que, ainda que não tratem 

especificamente dos salineiros, tocam em aspectos que são fundamentais para entendermos o 

contexto onde aqueles homens e mulheres estavam inseridos. Essa bibliografia, que inclui 

títulos acadêmicos, dados institucionais e obras memorialistas é o passo inicial para a discussão 

das questões que propomos aqui. 

Vale ressaltar que a bibliografia específica sobre os salineiros fluminenses, como já foi 

dito, é bastante restrita. Além de limitada na quantidade ela não possui uma diversidade que dê 

conta dos diferentes aspectos que dizem respeito a essa categoria. Se fizermos uma comparação 

entre a quantidade e diversidade de trabalhos existentes sobre os salineiros do Nordeste em 

comparação com os salineiros fluminenses podemos constatar que, enquanto há um número 

expressivo de trabalhos que dão conta da diversidade representada por essa categoria13 no 

                                                 
13 É possível encontrar trabalhos acadêmicos em diferentes áreas, além de uma infinidade de trabalhos não 

acadêmicos que se debruçam sobre diferentes questões acerca dos trabalhadores. Ver, entre outros, 

FERREIRA, Brasília Carlos. O sindicato do garrancho. 2.ed. Mossoró: Depto. Estadual de Imprensa, 
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nordeste brasileiro, em Cabo Frio esse número é significativamente menor. Essa situação 

evidencia uma lacuna enorme acerca da diversidade e importância que esse tema representa. 

Dessa forma, este trabalho busca dar as respostas necessárias para contribuir na diminuição das 

lacunas existentes sobre as histórias dos salineiros cabo-frienses e as implicações de suas 

trajetórias em diferentes instâncias e espaços. 

Para encarar esse desafio apresentamos uma tese que, a partir dessa introdução, se 

estrutura da seguinte forma: 

O Capítulo 1 parte de uma fonte privilegiada que, apesar de não ser inédita, não há 

registro de que tenha sido analisada como fonte histórica. Trata-se do curta-metragem Salinas 

Cabo Frio – 1948 produzido em parceria firmada entre os então recém-criados INS – Instituto 

Nacional do Sal, o INCE – Instituto Nacional de Cinema Educativo e o Ministério da Educação 

e Saúde. 

Para além da importância histórica desse filme14, o uso dele como fonte busca, por assim 

dizer, apresentar esses trabalhadores e trazer o nosso objeto de pesquisa para dentro do texto. 

O filme permite visualizar de forma única, aspectos peculiares daquela atividade, possibilitando 

a quem não conhece o trabalho desenvolvido por aqueles homens, mulheres e crianças 

aproximar-se dele de modo a identificar, minimamente, elementos que serão de fundamental 

importância para compreender os processos que serão aprofundados ao longo de todo o 

trabalho. 

Ainda que os trabalhadores não sejam o objeto principal do filme, eles estão lá, e isso 

permite analisar, tanto o papel que eles desempenhavam nas salinas, quanto o que se pretendia 

em relação a eles com a produção dessa obra a partir de uma leitura direta das imagens ali 

registradas para além da linha narrativa pretendida pelo filme. Aliado às entrevistas com antigos 

salineiros, o filme tem sua importância ressaltada, principalmente, por aquilo que diz, pelos 

aspectos que estão ali demonstrados e pela forma direta e objetiva com que acaba mostrando a 

atividade laboral dos salineiros cabo-frienses. 

Os trechos de entrevistas realizadas com alguns trabalhadores nesse e nos demais 

capítulos, ajudam a compreender o papel que exerciam. As outras fontes desse capítulo, ao 

contrário do filme e das entrevistas, têm a sua importância por aquilo que elas não mostram. A 

ausência dos trabalhadores ou mesmo a presença deles como coadjuvantes em determinadas 

                                                 
2000. (Coleção Mossoroense, Série C; v. 1014) e BARROS, Benito. Macauísmos: lugares e falares 

macauenses. Macau: ICEC, 2001. 
14 O filme, em preto e branco, encontra-se, atualmente, disponível em formato digital na internet 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6WMPuQyHxw&t=43s Acesso em: 12 mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6WMPuQyHxw&t=43s
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representações iconográficas sobre a atividade salineira ao longo de todo o período, contribui 

para compreendermos o contexto em que estavam inseridos e a construção do processo de 

invisibilização cuja expressão no presente é a ausência de memórias coletivas relativas ao 

trabalho e à vida daquelas pessoas. 

Dessa forma a primeira fonte desse capítulo – o filme – cumpre o papel de mostrar em 

detalhes aspectos da atividade salineira realizada pelos trabalhadores, algo raro em se tratando 

dos salineiros fluminenses; enquanto as demais fontes permitem perceber como aqueles 

trabalhadores são preteridos a um segundo plano e, a despeito de homenagens pontuais que a 

eles tenham sido feitas ao longo do tempo, amargam aquilo que, aqui, estamos chamando de 

processo de invisibilização social. 

Ao longo do capítulo vamos construindo um caminho em que o filme assume um papel 

de fonte privilegiada ao dialogar com as demais fontes utilizadas. A opção por esse caminho é 

uma tentativa de ressaltar a importância de aspectos fundamentais do trabalho e dos frutos 

produzidos por aqueles homens e mulheres em oposição a um processo no qual a própria 

sociedade que, em última instância, se beneficia da riqueza produzida por aqueles 

trabalhadores, insiste sistematicamente em não os ver. 

Pela dificuldade em identificar a presença desses trabalhadores nos elementos 

cotidianos da cidade, e pela tímida presença destes na bibliografia existente; o capítulo tem por 

título. Onde estão os trabalhadores? E por epígrafe o poema “Perguntas de um trabalhador 

que lê” do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht. 

O segundo capítulo – A Indústria Salineira Fluminense – faz uma análise sobre as 

características gerais dessa indústria no país, lançando um olhar mais detalhado sobre as salinas 

fluminenses. O capítulo se inicia com um breve preâmbulo sobre a origem dessa indústria no 

período colonial e aprofunda a análise ao se aproximar do período da pesquisa aqui 

empreendida. Dessa forma ele se ocupa sobretudo das mudanças ocorridas entre 1940 e 1974, 

mas faz uma pequena digressão estendendo a análise até o ano de 1983, de modo a incluir aqui, 

o percurso feito pela Companhia Salinas Perynas – maior empresa da região e propriedade de 

Miguel Couto e de seu filho Miguel Couto Filho, cuja influência é fundamental para 

entendermos as relações políticas e econômicas da atividade salineira na região. 

O capítulo tem duas partes muito bem definidas. A primeira faz uma descrição do espaço 

de produção, identificando as características dessa indústria e a dimensão que ela vai tomando 

ao longo do tempo. Para isso utilizamos dados de diferentes fontes que nos permite, entre outras 

coisas, montar um quadro demonstrativo com a quantidade de salinas existentes em Cabo Frio 
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em diferentes períodos ao longo do tempo abordado na pesquisa, de modo a dimensionar o 

tamanho dessa indústria extrativista na região. As fontes utilizadas permitiram por identificar, 

em diferentes momentos, quem eram os proprietários e, em alguns casos, qual era a estrutura e 

a capacidade de produção daquelas empresas.  Além disso, o capítulo busca identificar os 

principais problemas enfrentados por essa indústria ao longo do tempo e o que muda a partir do 

momento em que a produção passa a ser efetivamente industrializada, na década de 1950, com 

a inauguração das duas primeiras refinarias de sal do país. 

Na segunda parte buscamos fazer uma análise do papel dessas empresas junto à 

sociedade como um todo, bem como o papel dos proprietários das salinas junto ao aparelho de 

Estado. Buscamos assim demonstrar a forma pela qual a ação desses proprietários/comerciantes 

resulta na capturado Estado, produzindo políticas públicas que visavam beneficiar aquele grupo 

de empresários a nível municipal, estadual e federal. É importante ressaltar que o Estado aqui 

não é entendido como um ente que está à parte desse processo, mas, ao contrário, participa dele 

diretamente na medida em que as instâncias decisórias que definem as políticas para o setor são 

fruto de disputas políticas nas quais os proprietários de salinas se fazem representar de modo a 

garantir a defesa de seus interesses. Entender as relações estabelecidas entre representantes do 

poder econômico, do poder político e demais instâncias da sociedade civil, tanto em âmbito 

local, quanto estadual e federal é fundamental para explicarmos o desenvolvimento dessa 

indústria na região bem como a participação dos trabalhadores e as consequências dessas 

políticas para todos os que estavam, direta ou indiretamente, envolvidos. 

As principais fontes desse capítulo são os arquivos do Instituto Nacional do Sal 

encontrados no Arquivo Nacional e nos arquivos do CPDOC/FGV. Além disso há dados de 

produção compilados de documentação diversa, levantamento da região de Cabo frio mostrando 

a localização das salinas no período compreendido entre as décadas de 1950 e 1960, bem como 

farta informação em diversos periódicos acerca dessas empresas em diferentes momentos. 

No capítulo 3, O Trabalhador e a Cidade: industrialização e urbanização entre as 

décadas de 1940 e 1970 analiso as transformações urbanas ocorridas na cidade de Cabo Frio 

ao longo do período pesquisado e os impactos dessas mudanças junto à população de uma 

maneira geral e aos trabalhadores do sal, em particular. O recorte temporal em tela coincide 

com o surgimento e ascensão do turismo na cidade e busca incorporar todas as disputas que 

isso significou ante dois projetos diferentes de cidade. Vale lembrar que a atividade salineira, 

assim como o turismo, eram grandes consumidoras de terra e, dessa forma, à economia baseada 

na atividade salineira se contrapunha uma economia baseada na nova e ascendente atividade 
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econômica, o turismo. Os trabalhadores do sal, como todos os outros cidadãos cabo-frienses 

eram, ao mesmo tempo, agentes de transformação e também, necessariamente, quem 

vivenciava as mudanças implementadas nessa disputa por um modelo de cidade. Evidentemente 

a participação dos diferentes grupos sociais aí envolvidos não se dava na mesma dimensão, com 

isso, era aos trabalhadores, pessoas com menos recursos econômicos, que a segregação espacial 

e os impactos ambientais causados pelo avanço da urbanização de áreas até então preservadas, 

atingia mais fortemente. Por outro lado, o processo de urbanização vai proporcionar uma maior 

aproximação entre os trabalhadores, seja por se aproximarem fisicamente uns dos outros, seja 

pelas facilidades de comunicação e transporte geradas nesse processo. 

Entender como a cidade se organizava à época é um elemento fundamental para 

compreender em que medida se dava a participação da população, em especial dos 

trabalhadores, em relação ao ordenamento urbano existente ao longo do período pesquisado. 

As principais fontes desse capítulo são os projetos de urbanização propostos para a 

cidade, entrevistas com os trabalhadores, os cadernos do Seu Gabriel15, jornais e revistas locais, 

além dos dados tabulados dos óbitos ocorridos na cidade entre 1939 e 1975. Os registros de 

óbitos foram extraídos do projeto Family Search16 e foram de fundamental importância para 

traçar um perfil da população da cidade ao longo do período. A análise dos óbitos ocorridos em 

Cabo Frio no período compreendido entre 1939 e 197517 revela certas peculiaridades que 

contribuem com a nossa análise. À exceção dos anos 1941, 1953 e 1957 que parecem mostrar 

                                                 
15 Gabriel Joaquim dos Santos, o Seu Gabriel, nasceu em 13 de maio de 1892 em São Pedro da Aldeia onde 

sempre viveu. Filho de índia com um negro que ganhou a liberdade com a abolição, Seu Gabriel aprendeu 

a ler e a escrever em 1928 aos 36 anos de idade. A partir daí Seu Gabriel tornou-se uma espécie de cronista 

da região, anotando os mais variados tipos de eventos que presenciava ou de que tinha notícia. Além dos 

seus cadernos de anotações, Seu Gabriel idealizou e construiu a casa em que viveu grande parte da sua vida 

e onde viria a morrer em 1985 aos 92 anos de idade – A Casa da Flor. Domício Proença Filho, assim se 

referiu à casa e ao homem no prefácio que fez ao livro de Amelia Zaluar: “A simplicidade de sua artesania 

associou-se à pura sensibilidade e culminou com a concretização de uma obra de arte, arte popular, a sua 

Casa da Flor, com o circunflexo de sua alfabetização concretizada na madurez dos seus 36 anos. Construiu-

a pouco a pouco, com o fruto do trabalho duro nas salinas, que lhe gretaram e incharam os pés, e levaram-

lhe, gradativamente, a visão. Seu nome: Gabriel Joaquim dos Santos”. In: ZALUAR, Amelia. A casa da 

flor: tudo caquinho transformado em beleza. 1 ed. Rio de Janeiro: Amelia Maria Zaluar, 2012, p. 8. 
16 O projeto Family Search vem sendo desenvolvido desde 1894 e tem como principal patrocinador a Igreja 

de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nas palavras do próprio projeto, a intenção é dedicar-se “à 

preservação de registros da família humana [...] [ajudando] as pessoas a conectar-se com seus antepassados 

por meio de fácil acesso aos registros históricos”. O acesso aos dados do projeto é público e gratuito 

podendo ser feito a partir do endereço https://www.familysearch.org/. Acesso em: 10 mar. 2020. 
17A análise foi feita a partir dos registros disponibilizados pelo projeto Family Search 

https://www.familysearch.org/. Acesso em: 10 mar. 2020. Os anos que estão disponíveis com os respectivos 

números de óbitos registrados são 1939 (226), 1940 (202), 1941 (28), 1953 (36), 1954 (183), 1955 (159), 

1956 (202), 1957(17), 1960 (193), 1961 (222), 1962 (242), 1963 (302), 1964 (261), 1965 (316), 1966 (284), 

1967 (341), 1968 (322), 1969 (327), 1970 (354), 1971 (368), 1972 (403), 1973 (418), 1974 (399) e 1975 

(483). 

https://www.familysearch.org/
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uma subnotificação no número de registros de óbitos, o restante dos anos disponíveis nos 

permite elaborar uma série de questões acerca da população cabo-friense que contribuem para 

o entendimento de todo o processo. 

Fazer a análise pelo número de óbitos e não pelos registros de nascimentos tem inúmeras 

vantagens para os objetivos desse trabalho. Em primeiro lugar as características registradas nos 

óbitos são proporcionais aos nascimentos no que se refere as características gerais da população. 

Em segundo lugar a análise dos óbitos permite identificar elementos que nos registros de 

nascimento não são possíveis, como a profissão exercida pela pessoa e, em terceiro lugar, é 

possível visualizar aspectos importantes como, por exemplo, expectativa de vida. 

Com o título Os pés e as mãos de seus próprios destinos, o quarto e último capítulo 

busca historicizar as demandas e as lutas dos salineiros por melhores condições de trabalho e 

de vida, além de tentar responder em que medida é possível falarmos de uma consciência de 

classe ao longo do período pesquisado. Analisamos o processo de criação do sindicato 

identificando como os salineiros se articulava me quais eram as relações estabelecidas com 

outras categorias locais, além daquelas fora do âmbito municipal. Nesse capítulo nos 

debruçamos também sobre os movimentos grevistas do início da década de 1960 e as 

articulações que levaram à eleição do presidente do sindicato para a Câmara Municipal em 1962 

com a sua posterior cassação por ocasião do Golpe Civil-militar em 1964. As principais fontes 

utilizadas são o estatuto e as atas remanescentes do sindicato, jornais e revistas do período, os 

cadernos de Seu Gabriel, entrevistas com trabalhadores que viveram aquele momento, as atas 

da Câmara Municipal e o material do Dops sobre o Seu Aldir José da Silva –presidente do 

sindicato e vereador eleito com o voto dos trabalhadores. 

Dessa forma esperamos conseguir, mais do que simplesmente traçar o perfil de um 

personagem, identificar os aspectos que orientaram e definiram essa importante categoria de 

trabalhadores e contribuir para a construção da visibilidade social e historiográfica fazendo com 

que o salineiro possa ser visto e entendido na dimensão de sua participação na construção da 

sociedade em que estava inserido, a despeito de todos os esforços feitos por essa mesma 

sociedade para invisibilizá-lo. 

Por fim, ainda que os salineiros fluminenses façam parte de uma mesma categoria em 

toda a região do entorno da Lagoa de Araruama, como o próprio nome do sindicato demonstra 

– Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal de Cabo Frio, São Pedro da 

Aldeia e Araruama – e que isso tenha sido conseguido por força da organização dos 

trabalhadores, como nos mostra o Seu Didi do Sindicato: “Praia Seca... Até lá, em Praia Seca. 
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Nós estendemos nossa carta sindical até lá... Até lá nos tinha associado... Então era a mesma 

coisa... Era o mesmo regime daqui...”18, o foco desse trabalho, como o título demonstra, recai 

sobre as relações construídas pela categoria na cidade de Cabo Frio. 

Isso se deve ao fato de Cabo Frio ser o maior dos municípios da região, ter o maior 

número de salinas e ser o porto de saída da produção de sal da Lagoa de Araruama durante 

quase todo o período pesquisado. Foi em Cabo Frio que foram instaladas as duas únicas 

refinarias de sal do país durante duas décadas, além de ter sido o local de instalação da Álcalis 

que interferiu diretamente nas relações de produção e de trabalho que envolveram os salineiros 

fluminenses. Também as principais lutas da categoria ocorridas ao longo desse período, tiveram 

como palco a cidade de Cabo Frio. Em função disso, ainda que na maior parte do tempo façamos 

referência aos acontecimentos ocorridos naquela cidade, não estamos aqui desprezando a 

existência dos outros dois municípios, estamos apenas estabelecendo um recorte espacial, sem 

o qual não seria possível proceder com a nossa análise. Pensar os demais municípios alcançados 

pela Lagoa e pelo Sindicato, requer pensar questões específicas que aqui não alcançamos. Ainda 

que Cabo Frio reúna uma série de aspectos, como foi dito acima, que dão ao município um 

protagonismo no processo, não há uma hierarquia no sentido deste município ser mais 

importante que os demais, apenas faz-se necessário que outros estudos se ocupem 

especificamente da dinâmica própria daqueles municípios e das consequências disso para os 

seus respectivos moradores. Acreditamos que parte das conclusões a que esse trabalho chega 

são extensivas à toda a região por atingira todos os salineiros. Contudo, isso se deve à própria 

dinâmica empreendida pelo sindicato. Questões mais específicas, como o papel desempenhado 

pelos trabalhadores com relação às áreas de produção e o desenvolvimento de cada uma das 

cidades do entorno da Lagoa precisam, necessariamente, serem analisadas separadamente em 

função da própria especificidade sócio, política, econômica e cultural de cada uma dessas 

cidades. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Entrevista concedida pelo sr. Aldir José de Souza, o Didi do Sindicato, em 30 de junho de 2014 a mim e 

ao professor Vinícius Teixeira Santos. (IFF/campus Cabo Frio). Uma cópia dessa entrevista será 

disponibilizada no Anexo A dessa tese. 
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CAPÍTULO I – ONDE ESTÃO OS TRABALHADORES? 

 

 
Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão nomes de reis 

Arrastaram eles os blocos de pedra?  

E a Babilônia várias vezes destruída. 

Quem a reconstruiu tantas vezes?  

Em que casas da Lima dourada moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China ficou pronta?  

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo 

Quem os ergueu? 

Sobre quem triunfaram os Césares?  

A decantada Bizâncio Tinha somente palácios para os seus habitantes?  

Mesmo na lendária Atlântida os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou. 

O jovem Alexandre conquistou a Índia. 

Sozinho?  

César bateu os gauleses. 

Não levava sequer um cozinheiro?  

Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada naufragou 

Ninguém mais chorou?  

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele? 

Cada página uma vitória. 

Quem cozinhava o banquete?  

A cada dez anos um grande Homem. 

Quem pagava a conta?  

Tantas histórias. 

Tantas questões.19 

 

A maioria absoluta dos trabalhos sobre o universo da indústria salineira fluminense 

aborda aspectos relativos ao produto (sal), às características do local (salinas), dimensão e 

comercialização da produção e o desenvolvimento da indústria. Poucos são os trabalhos que se 

ocupam dos trabalhadores em si, o que faz com que a tarefa de encontrar o trabalhador das 

salinas na bibliografia existente sobre o sal fluminense não seja tarefa das mais fáceis. 

A produção de sal no Brasil passou a ser objeto de controle da Coroa portuguesa a partir 

do estabelecimento do Contrato do Salem 163120. Durante o período em que o Contrato vigorou 

não havia nenhum estabelecimento salineiro regular funcionando na colônia portuguesa na 

América. O que se sabe das salinas localizadas no entorno da Lagoa de Araruama nesse período, 

é que os primitivos habitantes do local e mesmo os primeiros colonizadores a chegarem à 

região, se utilizavam do sal que cristalizava naturalmente em determinadas áreas da lagoa a 

despeito das proibições impostas pelo Contrato. Mesmo após o fim do Contrato do Sal, em 

                                                 
19 Brecht, Bertolt. Perguntas de um trabalhador que lê 
20 O estanque do sal foi estabelecido pelo Alvará de 4 de agosto de 1631 e durou até 1801. Sobre esse tema 

ver, entre outros: ELLIS, Myriam. O monopólio do sal no Estado do Brasil (1631-1801). São Paulo, Seção 

gráfica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, 1955. 
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1801, os estabelecimentos que foram autorizados a funcionar não deixaram registros sobre suas 

atividades. 

Os textos do período da Colônia e do Império brasileiro, mesmo aqueles posteriores ao 

Contrato do Sal, não trazem nenhuma referência aos que trabalhavam na sua produção. É 

evidente que em uma sociedade escravocrata como o Brasil colonial os trabalhos mais duros e 

penosos nas salinas, assim como em outras atividades, eram realizados por escravos. Contudo, 

não sabemos como esses trabalhos eram realizados nem o número de trabalhadores utilizados 

em cada tarefa. Não há nenhuma referência a esses trabalhadores nos dois principais textos que 

falam sobre a atividade salineira fluminense até o fim do Império – Tratado Descritivo do Brasil 

e a Memória Histórica de Cabo Frio.21 

As menções feitas aos escravos que trabalhavam nas salinas no período em questão são 

esparsas e não contribuem muito para saber os papéis desempenhados por eles. Augusto 

Lindenberg, no livro que escreve sobre o patriarca de sua família e pioneiro na produção de sal 

em Cabo Frio, Luiz Lindenberg22, faz menção aos escravos da família e busca construir uma 

imagem de tolerância por parte dos proprietários para com seus trabalhadores escravizados, 

silenciando sobre as funções que eles exerciam nas salinas. 

 

 

“A Salina enviava quase diariamente mantimentos ao mercado de Cabo Frio, levados 

em canoa, por um escravo de confiança e bom remador. D. Rosa, com um óculo de 

alcance, acompanhava a embarcação até sumir no canal do Baixo, a ver se o escravo 

não parava de remar...Mencionava Emma Lindenberg uma outra sua maneira de 

fiscalização: toda manhã presenciava, da porta dos fundos da residência, a entrada dos 

escravos em serviço; desfilavam eles em sua frente, com as ferramentas, as quais ela 

observava se em ordem; cada um ao defrontá-la dizia: 

‘Bença Sinhá’. 

Se faltasse algum, e ela os conhecia a todos, ou se tivesse visto algum carrinho ou 

ferramenta em más condições, indagava do feitor a razão, e dava suas ordens. 

Conquanto fosse enérgica, jamais se ouviu falar de qualquer maldade que tivesse 

praticado com os escravos. (LINDENBERG, 1968) 

 

                                                 
21 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587, pp. 80-82. Disponível em:  

http://books.google.com.br/books?id=wWYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Gabri

el+Soares+de+Sousa%22&hl=ptBR&ei=D_y0TJOgJ8L98AaProjvCw&sa=X&oi=book_result&ct=bookt

humbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false Acesso em: 05 abr. 2018 e Memória 

Histórica da cidade de Cabo Frio e de todo o seu distrito compreendido no termo de sua jurisdição: Anno 

de 1797, In: Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 46: 220-222, 1883. 

(Biblioteca do IHGB). Pouco depois, já no século XIX, Auguste de Saint-Hilaire de passagem com sua 

expedição científica pela região de Cabo Frio fez, entre tantos outros registros, diversas menções às salinas 

sem, contudo, entrar no mérito daqueles que realizavam o trabalho. 
22 LINDENBERG, Augusto. Luis Lindenberg. Sua vida, sua descendência. São Paulo, 1968. Não há 

outros dados sobre a edição. Luis Lindenberg foi a primeira pessoa a ter autorização (1824) para construir 

uma salina no Brasil após o fim do Contrato do Sal. Sobre o estabelecimento dessa primeira salina ver 

GIFFONI, José Marcelo. Sal – um outro tempero ao império (1801-1850). Rio de Janeiro: Arquivo Público 

do Estado do Rio de Janeiro, 2000. 

http://books.google.com.br/books?id=wWYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Gabriel+Soares+de+Sousa%22&hl=ptBR&ei=D_y0TJOgJ8L98AaProjvCw&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wWYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Gabriel+Soares+de+Sousa%22&hl=ptBR&ei=D_y0TJOgJ8L98AaProjvCw&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wWYCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Gabriel+Soares+de+Sousa%22&hl=ptBR&ei=D_y0TJOgJ8L98AaProjvCw&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false
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A dificuldade em se escrever essa parte da história dos trabalhadores das salinas reside 

na possibilidade de acesso a documentos que contribuam com esse tipo de pesquisa. Sabemos 

que Lindenberg chegou a possuir um total de109 escravos (PEREIRA, 2009), mas não sabemos 

quantos desses escravos trabalhavam nas salinas nem tampouco qual a função que exerciam, 

até porque, até que a indústria salineira se consolidasse no final do século XIX as formas de 

extração de sal experimentadas variaram bastante. O próprio Lindenberg buscou durante um 

determinado período cristalizar o sal através da fervura e evaporação das águas de suas salinas, 

o que foi logo abandonado por não ter se mostrado economicamente vantajoso. Com isso não 

sabemos quais eram todas as funções existentes naquele período nem se as funções mais 

técnicas como o controlador de água, por exemplo, eram exercidas por um trabalhador livre 

vindo de Portugal ou por um escravo oriundo de uma região salífera da África. Ou seja, faltam 

condições objetivas para falar sobre os trabalhadores do sal em Cabo Frio nos períodos da 

Colônia e do Império. 

Os documentos oficiais encontrados no Arquivo da Câmara Municipal de Cabo Frio, 

referentes ao século XIX, não fazem nenhuma menção aos trabalhadores das salinas, fossem 

eles escravos ou livres, fixos ou temporários. Também com relação às empresas existentes à 

época não foi possível identificar nenhum documento com relação aos empregados, à produção 

ou a empresa em si. 

É importante ressaltar que a atividade salineira no início do século XIX era algo ainda 

muito incipiente em Cabo Frio. A primeira autorização oficial para o funcionamento de uma 

salina no Brasil só ocorreu no ano de 1824 e, ao final da década de 1860, só havia 2 salinas na 

cidade. As principais atividades do município até então eram a agricultura e a pesca, atividades 

estas que eram responsáveis pela maior parte da movimentação do porto da cidade no bairro da 

Passagem. 

No que se refere à documentação acerca dos salineiros e das salinas cabo-frienses ao 

longo do século XIX, nós não sabemos nem quantos nem que tipos de documentos foram 

produzidos; a única certeza é que, se foram produzidos, eles não chegaram até nós. 

O dado mais relevante sobre as empresas salineiras cabo-frienses no século XIX 

encontrados na Câmara Municipal são os registros relativos aos impostos municipais em 
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189623. Contudo, apesar da importância dessa fonte, ela não joga luz sobre a questão dos 

trabalhadores. 

Nas primeiras décadas do século XX a situação não se alterou muito. Se houve um 

aumento considerável com relação a documentos acerca do sal e das salinas, os trabalhadores 

do sal, com honrosas exceções, continuaram a ser solenemente ignorados pelas mais diversas 

publicações que tratavam do universo da produção de sal na cidade e região. Do início do século 

XX até o final da década de 1930, não há nenhum registro relevante sobre os trabalhadores das 

salinas de Cabo Frio e de toda a região. Tanto a revista Raios de Luz, já aqui citada, quanto 

publicações como o Álbum do Centenário24 e o livro O Sal Fluminense25 não se ocupam de 

questões relativas aos trabalhadores. É provável que as empresas, então bem mais organizadas, 

tivessem informações sobre eles, contudo, como já foi dito, esses dados – se existem – nos 

escapam. 

Esse quadro só começa a mudar a partir da criação do INS – Instituto Nacional do Sal 

no início da década de 194034 que, entre outras coisas, produziu um documento que, ainda que 

não tivesse como objetivo principal retratar os trabalhadores, nos ajuda a verde perto quem 

eram eles. Esse documento é o filme Salinas Cabo Frio–1948. 

 

1.1 SALINAS CABO FRIO, 1948 – A FONTE. 

 

O curta-metragem Salinas Cabo Frio – 1948 revela aspectos fundamentais para 

discutirmos questões relativas aos salineiros fluminenses. Além do didatismo da fonte, a sua 

importância reside no fato de que algumas das imagens ali registradas não são encontradas em 

nenhum outro documento. 

Antes de analisar a película propriamente dita, porém, é necessário entender o contexto 

e o sentido da sua produção. 

O cinema que havia chegado ao Brasil ao final do século XIX apresentava, na década 

de 1920 um crescimento considerável tanto em volume de filmes importados quanto no 

crescimento de produções nacionais, o que provocou uma discussão sobre o papel do cinema 

                                                 
23 A esse respeito ver a análise que fiz na minha dissertação de Mestrado “Do sal ao sol: a construção social 

da imagem do turismo em Cabo Frio” op. Cit. 
24  VASCONCELOS, Clodomiro R. de (org.) Álbum do Estado do Rio de Janeiro, 1922. Fotografias de 

Daniel Ribeiro. [Niterói: S.N.], 1922. Não paginado. Publicação comemorativa do Centenário da 

Independência. 
25 ALCOFORADO, Pedro Guedes. O Sal Fluminense. Niterói: Serviço Technico de Publicidade, 1936. 

Publicado inicialmente em 1924 e reeditado em 1936 esse livro constituiu-se, durante muito tempo, na 

principal referência sobre a indústria salineira fluminense. 
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na sociedade brasileira. Segundo Morettin a discussão entre cinema e moral estava na pauta do 

dia e, para muitos, o governo devia se pronunciar sobre ela26. 

Contudo, só a partir da década de 1930 – com o início da Era Vargas – é que o Estado 

passa a ter esse tipo de preocupação e o cinema passa a ser visto como difusor de conhecimento 

e produtor de comportamento, passando a ser, assim como o rádio, explorado para divulgar os 

feitos do governo e aproximá-lo das massas. Essa relação se aprofundou significativamente ao 

longo da primeira década da Era Vargas e culminou com a criação, em 1936, do INCE – 

Instituto Nacional do Cinema Educativo. Cerca de três anos antes, Vargas já havia proferido 

um discurso no qual deixava claro a importância da sétima arte para os objetivos do seu 

governo. 

 

 

“O papel do cinema, nesse particular, pode ser verdadeiramente essencial. Ele 

aproximará, pela visão incisiva dos fatos, os diferentes núcleos humanos dispersos no 

território vasto da República. [...]O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, 

no qual as nossas populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescendo 

em confiança nos destinos da Pátria”.27 

 

 

Por sua vez, o INCE que já existia desde 1936, foi inserido na leiº 378 de 13 de janeiro 

de 193728 que estabeleceu mudanças no nome e na estrutura do Ministério de Educação e Saúde 

Pública que passou a se chamar Ministério da Educação e Saúde. O artigo 40 dessa lei 

estabeleceu que o INCE estaria “destinado a promover e orientar a utilização da 

cineamatographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de 

educação popular em geral”.29 A partir daí o INCE funcionou por três décadas e atravessou sete 

diferentes governos. Infelizmente, boa parte da sua documentação foi perdida e, dos mais de 

400 filmes produzidos pelo órgão, poucos chegaram intactos até hoje. Além disso, dentre os 

que sobreviveram, nem todos tiveram todas as suas informações preservadas. 

No que se refere ao filme Salinas Cabo Frio – 1948, não foi possível identificar a bitola 

em que ele foi produzido. Dos 13 filmes produzidos pelo órgão em 1948 e que conseguiram ser 

                                                 
26 A esse respeito ver MORETTIN, E. (1995). Cinema educativo: uma abordagem histórica. Comunicação 

& Educação, (4), 13-19. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i4p13-19 . Acesso em: 15 jan. 2020. 
27 “O cinema nacional - elemento de aproximação dos habitantes do país - discurso pronunciado, na 

manifestação promovida pelos cinematografistas” Discurso proferido pelo presidente Getúlio Vargas em 

25 de junho de 1934. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-

presidentes/getulio-vargas/discursos/1934/04.pdf/view Acesso em 15 de janeiro de 2020. 
28 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059-

publicacaooriginal-1-pl.html  Acesso em: 15 jan. 2020. 
29 Idem nota 28 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i4p13-19
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos/1934/04.pdf/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos/1934/04.pdf/view
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059-publicacaooriginal-1-pl.html
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preservados até hoje, 9 foram rodados em 35mm, 3 em 16mm e 1 não tem registro. O filme sem 

registro é exatamente o que analisamos aqui. 

Segundo a pesquisadora Elisandra Galvão30, até 1943 a maioria dos filmes era rodado 

em 16mm, mas, a partir de 1944, percebe-se um aumento considerável na produção de filmes 

de 35mm e a partir do ano seguinte, a maioria absoluta já era rodada nesse formato que era mais 

adequado à exibição em salas de cinema. De qualquer maneira, ainda que Salinas Cabo Frio 

seja classificado na mesma categoria (Didático) e no mesmo tema (Geografia) que Caldas da 

Imperatriz e Excursão ao Alto da Boa Vista–ambos rodados em 35mm – não é possível afirmar 

de forma categórica que ele tenha sido produzido nesse formato, ainda que o mais provável é 

que isso tenha ocorrido. Segundo Marcelo Moreira, 

 

 

“O INCE classificava como populares as películas que não eram de caráter 

exclusivamente escolar e eram produzidas para exibição em salas de cinema públicas, 

devido à bitola de 35 mm. Essa opção continua auferindo aos filmes uma dimensão 

didática, porém diferenciando-os dos filmes escolares, caracterizados pelo Instituto 

como películas de 16 mm, cuja difusão era direcionada para instituições de ensino e de 

difusão cultural”. (MOREIRA, 2014) 

 

 

Dirigido por Humberto Mauro e com fotografias de José A. Mauro, Salinas de Cabo 

Frio mostra, em menos de 11 minutos, diversos aspectos do processo de produção de sal na 

cidade. Essa película (agora acessível em formato digital) constitui-se em um documento 

fundamental para analisar não um, mas inúmeros aspectos da atividade laboral dos salineiros 

fluminenses. 

Vale ressaltar que a película cinematográfica quando utilizada como fonte, ao contrário 

de outras fontes iconográficas, traz consigo características próprias do cinema que não podem 

ser negligenciadas no processo de análise historiográfica. Dessa forma, é importante fazer a 

diferenciação entre o ato fotográfico e o ato cinematográfico naquilo que se refere a estar dentro 

e fora do campo visual da câmera. 

Na fotografia existe uma definição muito clara daquilo que está dentro do campo visual. 

Estar dentro do campo é ter sido registrado na imagem que foi produzida; é tudo aquilo que está 

presente no filme ou nos pixels da cena capturada no momento em que o fotógrafo aciona o 

disparador. Os elementos que definem a imagem, como o tipo de câmera, a lente/objetiva 

utilizada, sensibilidade ISO do filme, enquadramento, luz, etc., concorrem diretamente para 

                                                 
30 GALVÃO, Elisandra. A ciência vai ao cinema: uma análise de filmes educativos e de divulgação 

científica do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) – Rio de Janeiro: UFRJ/ICB, 2004. 
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isso e, dessa forma, o corte temporal e espacial realizado no momento em que o disparador é 

acionado, não comporta uma relação de continuidade entre o que está dentro e o que está fora 

do campo visual, para além da imagem registrada. 

Na mídia cinematográfica a noção daquilo que está dentro e daquilo que está fora do 

campo visual é sensivelmente diferente. Ao contrário da fotografia, onde há a realização ou 

captura de uma única imagem, o cinema cria um fluxo de imagens que permite aos personagens 

e a todos os demais elementos da cena saírem e voltarem ao campo visual em diferentes 

momentos. Longe de ser um mero detalhe, isso dá ao cinema uma capacidade narrativa que nos 

permite atribuir àqueles personagens que por ventura não estejam momentaneamente dentro do 

campo visual, a certeza que continuam a participar da narrativa, posto que estão presentes no 

contexto que ali está sendo exposto. Segundo Pascal Bonitzer, 

 

 

“O campo visual no cinema é dobrado por um campo cego. [...]O cinema quer 

simplesmente que aquilo que ocorre na contiguidade do fora-de-campo tenha tanta 

importância do ponto de vista dramático quanto aquilo que ocorre dentro do quadro. 

Todo o campo visual é dramatizado”. (BONITZER, 1982) 

 

 

Essa característica da obra cinematográfica nos permite inferir uma série de elementos 

e questões acerca do trabalho dos salineiros, mesmo quando estes não estão presentes no campo 

visual do filme. Ainda que não tenha sido produzido com o intuito de retratar o trabalhador, 

mas sim o local de produção, a análise do filme que fazemos aqui vai muito além dos poucos 

momentos em que os trabalhadores são mostrados em cena, permitindo-nos perceber os efeitos 

do seu trabalho e a força de suas presenças. 

Fábio Rockenbach, por sua vez, sugere trabalhar na análise da obra cinematográfica com 

os sentidos conotativos e denotativos do filme, aquilo “que o filme mostra e o que ele pode 

estar querendo dizer. [...] além das entrelinhas”31. Também Marc-Henri Piault32 aponta um 

caminho profícuo utilizando como método a análise de sequências específicas e mais 

significativas da obra; método que ele utiliza na análise do filme Crônica de um verão33. Dessa 

forma, esperamos extrair do pequeno documentário sobre as salinas de Cabo Frio, informações 

                                                 
31 Ver o método sugerido por Fábio Luís Rockenbach em Como ler um filme, In: 

https://revistamoviement.net/como-ler-um-filme-38f250c90e19 Acesso em 12/07/2020. 
32 PIAULT, Marc-Henri. Um cinema em trabalho? Algumas reflexões sobre o empreendimento imagético 

a partir do filme de Jean Rouch e Edgar Morin: Crônica de um verão (Chronique d’un été). In: Cadernos 

de Antropologia e Imagem/Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Núcleo de Antropologia e Imagem 

– nº 19 (2004) – Rio de Janeiro: Contra Capa/UERJ, NAI, 2004. 
33 Chronique d’un été (1961) Direção de Jean Rouch e Edgar Morin. Narração Jean Rouch. 

https://revistamoviement.net/como-ler-um-filme-38f250c90e19
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que nos ajudem a compreender o papel daquelas trabalhadoras e trabalhadores no processo de 

produção do sal e na sociedade cabo-friense. 

 

1.2 SALINAS CABO FRIO, 1948 – O FILME34 

 

O filme se inicia com uma tomada aérea dando um panorama geral da cidade de Cabo Frio, 

com destaque para alguns prédios históricos35. Em seguida a filmagem se desloca para a Boca 

da Barra e o Canal do Itajuru36 onde, então, passa-se ao registro do funcionamento do 

empreendimento empresarial e da atividade dos trabalhadores salineiros. 

Para aqueles que desconhecem a localização da Salina Trapiche, propriedade onde o filme 

é rodado, é importante uma orientação que permita entender a peculiaridade do funcionamento 

dessa propriedade específica. Localizada próxima à Boca da Barra, na parte final do canal do 

Itajuru, do lado continental da região central da cidade, essa salina, assim como todas as outras 

da região, fazia uso das águas da Lagoa de Araruama em função do grau de salinidade da lagoa 

ser muito maior que o da água do mar. 

 

                                                 
34 A título de sugestão, vale a pena assistir aos 11 minutos desse curta-metragem, como forma de 

compreender melhor a análise que buscamos fazer aqui. Salinas Cabo Frio –1948, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6WMPuQyHxw  Acesso em: 17 jan. 2020. 
35 Por prédios históricos, aqui, entenda-se edifícios de diferentes períodos que tinham na ocasião ou já 

haviam tido em alguma época, alguma função pública. Nenhum dos prédios mostrados havia sido, à época, 

objeto de tombamento em nenhuma instância (municipal, estadual ou federal). 
36 O canal do Itajuru é o meio natural através do qual a Lagoa de Araruama faz contato com o mar. Com 

aproximadamente 6 quilômetros de extensão, o canal corta toda a cidade de Cabo Frio tendo como ponto 

de contato com o mar um estreitamento conhecido como “Boca da Barra”, ao lado do Forte São Mateus. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6WMPuQyHxw
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Figura 2 Localização da Salina Trapiche37 

 

A lagoa funcionava como um grande concentrador natural alimentando toda a indústria 

salineira da região e suas águas podiam ser captadas de duas formas: bombeadas por moinhos 

de vento e/ou bombas a diesel, ou valendo-se da ação direta da gravidade e da força da maré, 

graças à diferença de nível entre o canal na maré cheia e os tanques concentradores de água das 

salinas. 

 

                                                 
37 Localização da Salina Trapiche destacada em vermelho. Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-

22.8790634,-42.0081633,2748m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&authuser=0 Acesso em: 20 maio 2020. 

https://www.google.com.br/maps/@-22.8790634,-42.0081633,2748m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&authuser=0
https://www.google.com.br/maps/@-22.8790634,-42.0081633,2748m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&authuser=0
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Figura 3 Esquema mostrando as partes de um moinho de vento, com legendas.38 

 

No caso das Salinas Trapiche a captação das águas era feita, principalmente, a partir da 

força da maré vazante que trazia consigo as águas com alta concentração de sal da Lagoa de 

Araruama39. 

                                                 
38 Disponível em NOTA TÉCNICA nº 5/2019/ETRL-RJ/IPHAN-RJ.ASSUNTO: Complementa o Parecer 

nº 143/14/COTEC/IPHAN-RJ, que analisa o pedido de tombamento da Lagoa de Araruama (Documento 

Sei nº1130203,) Disponível em www.sei.iphan.gov.br/pesquisapública Acesso em: 17 ago. 2020. 
39 A Lagoa de Araruama era, até bem pouco tempo atrás, o maior ecossistema lagunar hipersalino do mundo 

e funcionava como um grande concentrador natural ou uma área de pré-concentração para as salinas. Sobre 

a Lagoa de Araruama e o Canal do Itajuru, ver BIDEGAIN, Paulo. Lagoa de Araruama:Perfil Ambiental 

do maior ecossistema lagunar hipersalino do mundo. Rio de Janeiro: Semads, 2002. 

http://www.sei.iphan.gov.br/pesquisapública
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Passemos então à análise do filme identificando passo a passo os momentos em que as 

cenas revelam aspectos que nos interessam diretamente. 

Logo aos 3’15” o filme mostra aquele que é o principal responsável pelo funcionamento 

de uma salina – o controlador de água. Na cena é possível observar a abertura da comporta que 

permite a entrada de água da Lagoa de Araruama para os primeiros tanques de concentração 

das Salinas Trapiche. As comportas são abertas manualmente pelo salineiro que, de dentro do 

canal, ergue as tábuas permitindo que a água possa correr livremente para o interior da salina. 

Aos 3’40” a câmera em plano aberto mostra dois grandes marnéis da salina e segue 

mostrando diferentes aspectos do local enquanto o narrador vai explicando como se dá o 

processo de cristalização do sal. 

Mário da Silva Pinto e Raymundo Ribeiro Filho escrevendo em 1930, quase duas 

décadas antes da produção desse filme, nos contam que, 

 

 

“Os marnéis, viveiros ou gamboas, são braços de lagoa, de pequena profundidade, 

barrados pelos salineiros com diques de terra munidos de comportas que servem, não 

só para dar entrada às águas, como para esgotá-las, se necessário, após grandes chuvas. 

É um recurso muito utilizado na Europa para aproveitar o movimento das marés e, aí 

no Estado do Rio, para evitar a mistura das águas concentradas de uma coroa com o 

resto da lagoa. Talvez só exista hoje um estabelecimento desse tipo, a Salina 

Trapiche do Sr. Carlos Palmer, colocada no canal da Barra, ponto em que as marés 

se fazem sentir ainda; refere seu proprietário que obtém, nas estiadas fortes, um 

aumento de 3,5º Bé (densidade no canal) para 7º Bé”.40 (grifo meu) 

 

 

A partir dos 5’03” o filme volta a mostrar o controlador de água. O controlador é um 

dos poucos trabalhadores fixos de uma salina, sendo responsável por aquela que é, 

provavelmente, a função mais importante em todo o processo. É ele quem controla o grau de 

salinidade das águas e define o momento de abertura dos diferentes tanques para que as águas 

desçam por gravidade até chegarem aos tabuleiros de cristalização. A passagem da água ocorre 

através de aberturas feitas nos sarrafos de madeira que eram utilizados para separar os tanques 

e os cristalizadores41. As aberturas vedadas por rolhas de estopa e/ou madeira eram controladas 

                                                 
40 PINTO, Mário da Silva e RIBEIRO FILHO, Raymundo. A Indústria do sal no Estado do Rio, Rio de 

Janeiro, Serviço Geológico e Mineralógico, 1930. p. 45. (Boletim nº 52). Há um exemplar desse livro na 

Biblioteca Parque de Niterói sob o nº 187174/HF553.6/P659in. 
41 Segundo Alcoforado os cristalizadores são “a parte da salina mais importante e a que mais cuidados 

requer. São quadros de 6,5 X 6,5 metros, feitos de sarrafos de pinho de Riga, madeira que substituiu há 

cerca de 35 anos [c. XIX/XX] as antigas calhas de tijolo e cal e que tem sido empregada de preferência pelo 

fato de não empenar ao sol. A profundidade desses quadros não ultrapassa 5 centímetros; e os sarrafos, que 

medem geralmente 12mm de grossura, são levemente cravados na terra e seguros por estacas de madeira.” 

ALCOFORADO, Pedro Guedes. O Sal Fluminense – Niterói: Serviço Technico de Publicidade, 1936, p. 

67. Registre-se que, ainda que Alcoforado informe uma medida específica para os cristalizadores, esses 
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e abertas pelo especialista responsável por transferir as águas de um tanque para outro quando 

elas atingissem um determinado grau de salinidade. Esse processo se repetia sucessivamente 

até que as águas saturadas atingissem os tabuleiros finais e o sal, então, se cristalizasse. 

Aqui é necessário fazer uma importante ressalva que nos ajude a extrair da fonte 

informações que contribuam tanto para entendermos os objetivos do filme, quanto o papel 

daquele trabalhador. No filme o controlador de água aparece fazendo a medição do grau de 

salinidade utilizando-se de um Areômetro de Baumé42. Esse instrumento simples e de 

fundamental importância para o controle do grau de salinidade dos diferentes tanques de 

concentração, muitas vezes não estava disponível ou era preterido pelos profissionais que 

acreditavam poder definir o grau de salinidade a partir, unicamente, da experiência adquirida 

através da prática. 

Não há como mensurar quantos profissionais utilizavam o aparelho e quantos preferiam 

acreditar na sua capacidade de aferição através da experiência; utilizando a visão, o olfato e o 

tato para definir o grau das águas salgadas. O fato é que o orgulho que aqueles homens sentiam 

com relação à atividade que desempenhavam é algo que os caracterizava, algo do qual não 

faziam segredo e que podia ser identificado facilmente em conversas informais com a maioria 

deles. Há registros dessa postura que dispensa a técnica em função da experiência tanto antes 

do filme de 1948, quanto recentemente, muito tempo após o filme ter sido produzido. 

Álvaro Lutterback Dutra colheu o depoimento de diversos salineiros para o seu livro 

Salinas: os modos de viver de um povo43 e, entre os muitos depoimentos colhidos está o do sr. 

Agílio Carvalho de Souza, então com 83 anos (2011), em que ele afirma: 

 

“Comecei com 14 anos dando água na salina, depois fui fazendo de tudo. Acordava 

cedo, às 4 horas no verão e puxava sal descalço com aquela água quase fervendo. 

                                                 
podiam medir de 4X5 a 12X12 metros. Isso variava de acordo com o tamanho da salina e o terreno em que 

ela estava instalada. 
42 “Hidrômetro de Baumé – Antoine Baumé (1728-1804), farmacêutico, químico industrial e botânico 

francês, desenvolveu um instrumento segundo o mesmo princípio e aprimorando o areômetro de Boyle. Ele 

publicou na revista L’Avant, em 1768, instruções para a fabricação de diversos hidrômetros para fins 

industriais. Em pouco tempo, foram sendo adotados por conta da facilidade de produção em série e de suas 

escalas serem de uso universal. São até hoje amplamente utilizados em laboratórios e processos industriais 

para soluções e líquidos puros, e por isso são muito conhecidos como higrômetros ou areômetros de 

Baumé”. Fonte: OLIVEIRA, Bruno de Moura; MELO FILHO, João Massena e AFONSO, Júlio Carlos. A 

densidade e a evolução do densímetro – Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 35, n. 1, 1601 (2013). 

Disponível em: www.scielo.br/pdf/rbef/v35n1/v35n1a24.pdf Acesso em: 15 jan. 2019. 
43 DUTRA, Álvaro Lutterback. Salinas: os modos de viver de um povo. Rio de Janeiro: INEPAC, 2013. O 

livro foi produzido a partir de recursos disponibilizados pela Seleção Pública de Projetos para apoio 

financeiro na área de Memória e Patrimônio por meio da Chamada Pública nº 024/2011 – MEMÓRIA 

FLUMINENSE – Livros de História e Patrimônio Cultural local ou regional – Edição 2011, do Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro. 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v35n1/v35n1a24.pdf
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Almoçava às 11 horas e descansava um pouco. Esperava o sol baixar um pouco que 

todos esses anos dão a gente um conhecimento muito grande. Isso a gente não aprende 

na escola, aprende na vida. Hoje sei calcular o grau de salinidade só com a minha 

experiência. Junto na minha cabeça uma porção de informações como mês do ano, 

direção do vento, temperatura ambiente e outras coisas e faço o cálculo. Se formos 

lá na lagoa agora a gente pode comprovar que estou certo” (DUTRA, 2013) grifo 

meu. 

 

 

Essa crença na capacidade de definir o grau de salinidade das águas das salinas apenas 

pela experiência é, possivelmente, um dos responsáveis pelos problemas históricos 

relacionados à qualidade do sal fluminense. Tal prática já era denunciada em 1930 por Pinto e 

Ribeiro Filho: 

 

 

“[...]A alimentação dos tanques de carga é feita quase ininterruptamente: os moinhos de 

vento trabalham sempre elevando água da vala de minação para a calha de alimentação 

e só mesmo quando há plethora [abundância] de água é que se fecham os ‘cubos’ ou 

registros que comunicam esta última com os tanques. 

A descida das águas ou a ‘moira’ é feita diariamente, nas estiadas fortes, dependendo, 

o seu espaçamento, em condições médias de insolação, do critério e prática do salineiro. 

Ela é feita partindo de baixo para cima, dos primeiros cristalizadores para os tanques de 

carga, retirando os pedações de estopa que vedam os orifícios entre um e outro 

cristalizador e levantando as portinholas que fecham os cubos colocados entre os 

evaporadores. A água concentrada vai sempre caminhando para diante, tendo pouca 

importância a mistura com as águas menos densas que chegam dos tanques superiores; 

o nível dos diversos quadros é dado por piques nos muros e sarrafos, sendo assim 

possível interromper a alimentação no ponto desejado. 

Por serem as salinas construídas sem uniformidade, o conhecimento das manobras só é 

adquirido em anos de trabalho e, muitas vezes, é inaplicável a outros estabelecimentos; 

fica a colheita entregue sempre ao arbítrio e critério, nem sempre justo, dos velhos 

práticos. 

A salmoura deve entrar nos cristalizadores com 23º, 24º e a colheita interrompida 

perto de 30º; por volta de 34º, ela se torna inaproveitável e isso é expresso, na gíria 

profissional, dizendo que as águas estão podres. Para acompanhar esta 

concentração, invariavelmente a prática substitui o areômetro; é o irisado, o 

cheiro, a viscosidade, a forma acircular dos cristais do sulfato de magnésio que 

começa a precipitar, não sei que mundo de coisas mais... tivemos ocasião de 

verificar que é absolutamente falha e aleatória essa decantada prática: em 90% 

dos casos que a pusemos à prova, os velhos peritos de dezenas de anos erraram de 

2º, 3º e até 10º. O produto fluminense, devido a esta falta de controle pelo areômetro, 

apresenta-se muitas vezes, como mostraram as análises, com porcentagens elevadas de 

sulfato de cálcio (gesso) e sais magnesianos”. (PINTO e RIBEIRO FILHO, 1930) grifo 

meu 

 

 

Vale dizer, em defesa dos salineiros, que a prática do ofício era, sim, a principal maneira 

pela qual eles eram formados. Fosse pela falta do material adequado, fosse pela ausência de 

uma formação técnica que desse àqueles homens as condições necessárias para realizar uma 

medição mais precisa, isso não era responsabilidade dos trabalhadores. 

Se o sal fluminense tinha problemas, e os tinha em grande proporção, ainda assim ele 

se prestava a maior parte dos usos que dele se esperava. Ao constatarmos aqui a diferença entre 
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o grau desejado e o grau conseguido nas águas salgadas das salinas fluminenses é de 

fundamental importância fazer a ressalva sobre o papel dos trabalhadores e a responsabilidade 

sobre o produto. Se o sal produzido nas salinas fluminenses apresentava algum problema que 

atingia os interesses econômicos do empreendimento, era o proprietário quem deveria buscar 

os meios para sanar o problema; fosse providenciando o material adequado, fosse dando a 

formação necessária ao seu funcionário, o controlador d’água. A qualidade do sal que se 

pretendia era responsabilidade, em última instância, do dono da salina, que era quem ficava 

com os lucros gerados pela atividade e não pode ser atribuída ao trabalhador, cujas condições e 

meios de trabalho eram insuficientes. 

É ponto pacífico que a indústria salineira do Rio de Janeiro, até a primeira metade do 

século XX, sempre conviveu com problemas relativos à qualidade do produto e, a alternativa 

buscada pelos donos de salinas sempre foi a negociação com o poder público visando um 

aumento de crédito e a diminuição de impostos. Não há registros de preocupações por parte dos 

proprietários acerca de melhorar a formação de seus trabalhadores para, com isso, alcançar 

melhores resultados na safra. 

A Revista Brasil Salineiro44, que a partir de 1953 passou a divulgar as ações do Instituto 

Nacional do Sal, registrou em seu segundo número um artigo referente aos trabalhadores em 

que toca na questão da formação pela experiência. Devemos levar em consideração que a revista 

funcionava como uma espécie de porta-voz do Instituto e suas matérias, com um claro caráter 

de propaganda, expressavam o ponto de vista daquela instituição e, por conseguinte, da classe 

patronal que tinha forte presença e influência sobre a mesma. Diz a matéria: 

 

 

 

“Sob a inclemência do sol [...]o trabalhador de salina é o herói anônimo da indústria 

salineira nacional. No pitoresco cenário das salinas, é o elemento dominante, extraindo 

das marinhas essa maravilhosa dádiva da natureza –o sal –[...]Insipiente e modesto, 

tem, contudo, valiosa prática em longos anos do rude ofício, familiarizando-se com 

a complexidade das etapas de fabricação do sal”.45 (grifo meu) 

 

 

                                                 
44 A revista foi criada em 1953 sob responsabilidade de Carlos Otaviano de Paula Junior e circulou até, pelo 

menos, outubro de 1963, que é o número mais recente por nós encontrado. No Fundo do Instituto Nacional 

do Sal no Arquivo Nacional existem 4 números dessa revista, a saber: nº13, Ano V, Set/Out de 1957; nº 28, 

Ano IX, Julho de 1962; nº 29, Ano X, Junho de 1963 e nº 31, Ano X, Outubro de 1963 (esse é um número 

comemorativo ao Ano da Assistência Social aos Trabalhadores de Salinas).Foram consultadas ainda os 

números 2, 3 e 5 do primeiro ano da revista que correspondem, respectivamente, aos meses Novembro de 

1953, Março e Setembro de 1954. Esses últimos três números são do meu acervo particular. 
45 “O trabalho nas salinas”. Revista Brasil Salineiro, ano 1, nº 2 – Novembro/1953. pp. 28-9. 
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Ora, é o próprio órgão de comunicação da autarquia responsável pelo produto quem 

reconhece que o ofício dos salineiros é adquirido através da prática e está correto quanto a isso, 

ainda que o faça a partir de um discurso enviesado em que busca evidenciar supostas qualidades 

do trabalhador como se isso fosse suficiente para mantê-lo na situação de exploração em que 

sempre viveu. O texto que afaga é o mesmo que reconhece a ausência de condições para o 

desenvolvimento do trabalho de uma outra forma. O que podemos extrair a partir da leitura 

crítica da matéria, é que não há descompasso entre fazer no seu ofício aquilo que foi aprendido 

da única forma possível – na prática – e, ao mesmo tempo, não ser por isso responsabilizado 

quando o resultado não era aquele que se esperava. É necessário reconhecer e registrar que ao 

trabalhador só era possível desenvolver o seu trabalho dentro dos meios de que dispunha e da 

realidade concreta em que vivia. 

Quanto a cena do controlador d’água analisando o areômetro, o mais provável é que 

tenha sido cuidadosamente produzida com o intuito de mostrar a salina como um grande, 

moderno e eficiente espaço empresarial. O filme constitui-se, assim, em uma peça de 

propaganda do Instituto Nacional do Sal que, desde a sua criação, buscava estabelecer um 

determinado padrão de qualidade na produção e ampliar o consumo do produto no país. Do 

ponto de vista da propaganda, a forma para validar o produto da nova autarquia passava pela 

construção do discurso de cientificidade que desse a todo o processo a legitimidade necessária 

para influir na expansão da demanda, assim como, no aumento da produção. 

O recém-criado Instituto Nacional do Sal, agia em várias frentes e, no que se refere às 

discussões acerca do uso do sal para a saúde humana, ao mesmo tempo em que produzia o 

filme, também promovia debates acerca de medidas profiláticas com relação ao bócio endêmico 

que atingia um grande contingente da população brasileira. Enquanto países como a Suíça e os 

Estados Unidos já adicionavam iodo ao sal desde 1924, a adição desse mineral ao sal de cozinha 

para combater o Bócio endêmico é algo que só veio a ocorrer no Brasil na década de 1950. O 

projeto de Lei n° 957 de 1948 de autoria do deputado Café Filho, teve relatoria do deputado 

Miguel Couto Filho e tornou-se lei no início da década de 195046. Em1951 outro projeto (n° 

516), de autoria do deputado Coutinho Cavalcanti, que tinha o mesmo objetivo, passou a 

tramitar na Câmara sendo posteriormente arquivado47. Dessa forma o filme prestava-se, 

                                                 
46 Lei n° 1944 de 14/08/1953. Disponível em 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=543709 Acesso em: 18 abr. 2020. 
47 Parte da discussão legislativa desses projetos está disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=957C5312C31FA43E084A1

80C72390582.proposicoesWeb2?codteor=1221700&filename=Dossie+-PL+516/1951 Acesso em: 18 abr. 

2020. 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=543709
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=957C5312C31FA43E084A180C72390582.proposicoesWeb2?codteor=1221700&filename=Dossie+-PL+516/1951
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=957C5312C31FA43E084A180C72390582.proposicoesWeb2?codteor=1221700&filename=Dossie+-PL+516/1951
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também, a esse objetivo, e o INCE, por ser um órgão ligado diretamente ao Ministério da Saúde, 

cumpria essa função. 

A relatoria do deputado Miguel Couto Filho não se deu ao acaso. Além de médico, o 

que poderia indicar algum interesse no tema, a família de Miguel Couto era dona de uma das 

principais salinas do país desde 1929. A possibilidade de adicionar um elemento que 

contribuiria para impulsionar a expansão do consumo do sal no país ia diretamente ao encontro 

dos interesses do então deputado federal e do próprio Instituto Nacional do Sal. 

 

1.3 QUEM ERA SALINEIRO? 

 

A quem cabia o título de salineiro numa sociedade marcada, por mais de um século, 

pela produção de sal? 

No levantamento que fizemos dos registros de óbitos48 ocorridos na cidade no período 

compreendido entre 1939 e 1975, a primeira constatação a que chegamos é que, a depender dos 

registros de óbitos poucos seriam salineiros em Cabo Frio. Entre as 6.288 mortes registradas 

nos 24 anos pesquisados, apenas 82 pessoas foram registradas como salineiros, o que nos leva 

a considerar que o termo salineiro que designa aquele que exercia a atividade – dono ou 

trabalhador de salinas – apesar de ser muito valorizado em vida, era solenemente desprezado, 

ou simplesmente ignorado, pela absoluta maioria dos que estavam ligados às salinas quando 

morriam. 

Ou seja, apesar de toda importância econômica da referida atividade e de todo o discurso 

acerca do ser salineiro que perpassa diferentes registros existentes na cidade sobre essa 

atividade, somente 1,3% de toda a população que morreu ao longo do período investigado, teve 

em sua certidão de óbito o registro de salineiro como sua profissão, o que é um número 

surpreendentemente pequeno. 

É compreensível que os trabalhadores sazonais não possuíssem em seus registros de 

óbito a atividade de salineiro como profissão. Aqueles que faziam o trabalho mais pesado, 

apesar de serem em maior número, só estavam presentes durante a safra e, na maior parte das 

vezes, a atividade principal deles era outra. Além disso, grande parte daqueles trabalhadores 

sazonais sequer residiam na cidade. Eram pessoas que vinham de diversos outros lugares 

exclusivamente para trabalhar no período da safra e, quando morriam, seus registros certamente 

eram feitos em seus locais de origem. 

                                                 
48 Esse levantamento foi feito a partir dos dados disponíveis no site Family Search, op. Cit. 
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Os proprietários de salinas, por sua vez, que eram os que se podia esperar serem 

chamados de salineiros, raramente tinham em seus registros de óbito, o termo que tanto 

valorizavam em vida. Não há como saber os reais motivos para a ausência do termo nos 

registros de óbito de cada um deles, contudo, podemos inferir a partir de alguns indícios 

deixados. 

 

1.3.1 DONOS DE SALINA E O “SER SALINEIRO” 

 

A trajetória do sr. João Ferreira Christovão dá algumas pistas que podem jogar luz sobre 

o tão reduzido número de registros da profissão de salineiro nos assentamentos de óbito da 

cidade. Neto de português que emigrou para o Brasil ainda na primeira metade do século XIX, 

João Ferreira Christovão nasceu em 13 de janeiro de 1887 e faleceu aos 75 anos de idade no 

dia 5 de outubro de 1962. A análise do seu registro e da certidão de óbito mostra que, apesar do 

referido senhor ter sido proprietário de salinas49 ao longo de mais de três décadas e apesar da 

família dele se dizer orgulhosa da origem dele como salineiro (sic), o mesmo teve em seu 

registro de óbito a atividade de comerciante (comércio) e em sua certidão de óbito o registro de 

industrial como atividade profissional. Em nenhum dos dois documentos ele foi registrado 

como salineiro. 

 

 

 

                                                 
49 O sr. João Ferreira Christovão aparece como proprietário de Salinas nas tabelas de número 3 (1924), 13 

(1937) e 14 (1941). Segundo depoimento de sua filha mais velha, d. Adelaide Ferreira Christovão, colhido 

em 2013, o pai dela era dono de Salinas desde antes do nascimento dela (1917). 
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Figura 4 Cópia da certidão de óbito do sr. João Ferreira Christovão50 

 

 

                                                 
50 Acervo particular do autor. 
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Figura 5 Cópia do registro de óbito do sr. João Ferreira Christovão51 

 

Um dos motivos possíveis para que isso ocorresse é o fato dos grandes proprietários de 

salinas não possuírem como fonte de suas receitas, uma única atividade econômica. Era comum, 

ao longo de todo o período pesquisado e mesmo antes, como é o caso do sr. João Ferreira 

Christovão, que esses empresários diversificassem suas atividades. 

Nesse caso específico, por exemplo, além de proprietário das Salinas Ypiranga, o 

cidadão em questão possuía terras na área rural, exerceu o cargo de delegado e foi proprietário 

da primeira bomba de gasolina da cidade. A diversificação dos investimentos, sempre que 

possível, era uma forma encontrada por aqueles proprietários para não ficar na dependência de 

uma atividade sujeita a sucessivas crises de produção e, por vezes, significativas perdas 

econômicas. O fato é que, assim como o sr. João Christovão, grande parte dos proprietários 

                                                 
51 Cópia do registro do óbito do sr. João Ferreira Christovão que consta do livro de assentamentos de óbitos 

do Cartório de Registro Civil da cidade de Cabo Frio. A atividade profissional a que ele estava ligado –

comércio – está destacada nessa cópia do documento. Disponível em 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4M3-YS3?i=305&wc=9G57-

929%3A113328401%2C113328402%2C115185303&cc=1582573 Acesso em: 18 abr. 2020. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4M3-YS3?i=305&wc=9G57-929%3A113328401%2C113328402%2C115185303&cc=1582573
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4M3-YS3?i=305&wc=9G57-929%3A113328401%2C113328402%2C115185303&cc=1582573
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preferia ser identificado por outra atividade que porventura desenvolvesse (médico, advogado, 

empresário, político, etc) ao invés de ser reconhecido como salineiro. 

Com isso, sem o registro dos trabalhadores sazonais e dos proprietários, restavam os 

trabalhadores fixos. Contudo, nem mesmo esses têm, em sua totalidade, a profissão de salineiro 

registrada nas respectivas certidões de óbito. Era mais comum a um marceneiro, um mecânico 

ou a um trabalhador sem uma especialidade específica – servente, por exemplo – terem em seus 

registros de óbito a atividade fim que desenvolviam na salina e pela qual eram contratados do 

que terem em seus óbitos o assento de salineiro como profissão. É o caso, por exemplo, do sr. 

Abílio Viana Filho, mais conhecido como Abílio “Índio”. 

 

 
Figura 6 Cópia da primeira página da Carteira de Trabalho do sr. Abílio Viana Filho, o Abílio Índio.52 

 

Os registros deixam evidente que a maioria daqueles homens e mulheres que dedicavam 

suas vidas às salinas não eram registrados como salineiros nem mesmo em vida. 

 

 

                                                 
52 As páginas da CTPS do sr. Abílio Viana Filho, o Abílio “Índio” foram fotografadas por ocasião da 

entrevista concedida por ele em 15/01/2019. O senhor Abílio veio a falecer no dia 21/02/2019. 
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Figura 7 Cópia da página 7 da Carteira de Trabalho do sr. Abílio Índio. 

 

Contratado em julho de 1967 e dispensado em novembro de 1968, o sr. Abílio Índio 

tinha, no contrato registrado em sua Carteira de Trabalho com a empresa Suzana Soc. 

Exploradora de Sal Ltda., uma função absolutamente inespecífica. O sr. Abílio que sempre se 

viu como salineiro, e tinha orgulho disso, fora contratado como Trabalhador Braçal. Além 

disso, o sr. Abílio Índio vivia a dura realidade na qual mesmo aqueles que tinham carteira 

assinada recebiam muito pouco e não permaneciam empregados durante muito tempo. 

Contratado pelo salário de NCr$3,82/dia, a atividade lhe rendia ao final do mês um salário bruto 

de pouco mais do que o salário mínimo à época – NCr$105,00. 

Alguns anos antes do sr. Abílio Índio ser contratado pela primeira vez, seu Gabriel havia 

registrado em uma de suas cadernetas a irrelevância dos valores percebidos pelos trabalhadores 

do sal. 
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Figura 8 Cadernos de Seu Gabriel - Reprodução 153 

 
 

“No dia 17 de outubro de 1964 Gabriel foi na salina. Sebastião me disse que José Maria 

tirou Zélio da metência d’água. Jarinio me disse: José Maria tava vendendo um saco de 

sal por 4400 cruzeiros, que só pagava os empregados 2 conto, que era pouco”54 

 

 

Se considerarmos que em 1964 o salário mínimo era de Cr$42.000,00 (quarenta e dois 

mil cruzeiros) seriam necessários cerca de 10 sacos de 30 quilos de sal para atingir o valor 

equivalente a 1 salário. Conquanto esse dado não seja suficiente para concluirmos ou mesmo 

inferirmos algo acerca dos lucros do proprietário, a afirmação registrada por Seu Gabriel é 

reveladora dos baixos salários aos quais estavam submetidos os trabalhadores. No que se refere 

ao trabalhador, o registro do Seu Gabriel é preciso. Frente àquela situação ele afirma: “é pouco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Cópia de uma das cadernetas de anotação de Seu Gabriel. Acervo ETRL/IPHAN 
54 Reprodução do texto da figura 8 registrado por Seu Gabriel. 
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Figura 9 Seu Gabriel em frente a sua Casa da Flor55 

 

 

Além disso, o trabalhador salineiro, mesmo aqueles que, como o sr. Abílio Índio, 

trabalhavam de carteira assinada, dificilmente conseguiam se manter empregados por longos 

períodos. Além de ganhar pouco estavam sujeitos a longos períodos de interrupção em seus 

contratos de trabalho que acabavam refletindo em ampliação do tempo de trabalho/contribuição 

dificultando, assim, o acesso à aposentadoria. 

Sobre esse aspecto, seu Gabriel, cronista atento da região, registrou 

 

                                                 
55 Reprodução do postal do projeto “Casa da Flor” premiado na segunda edição do concurso “Tesouros do 

Brasil”. 
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Figura 10 Cadernos de Seu Gabriel – Reprodução 256 

 

 

“Guilherme José da Silva. No dia 27 de janeiro de 1961 Guilherme fez um acordo com 

José Maria –pediu as férias. Seu José Maria [se]aborreceu com Guilherme no dia 1º de 

fevereiro de 1961. No dia 25 de fevereiro Guilherme [me] disse a Gabriel que saiu da 

Salina Maracanã. José Maria indenizou e disse: se quiser trabalhar pode, mas sem 

direitos. No dia 29 de janeiro de 1962 Guilherme voltou pra Salina de José Maria.57 

(grifo meu) 

 

 

Entre o primeiro e o segundo contrato registrado em sua carteira de trabalho o sr. Abílio 

Índio ficou 1 ano e 3 meses sem carteira assinada. Nesse ínterim ele trabalhou, na maior parte 

do tempo, em diversas salinas da região, mas sempre sem contrato, “só de boca”. 

 

 

                                                 
56 Fonte: Acervo ETRL/ IPHAN-RJ. 
57 Reprodução do texto da figura 10 registrado por Seu Gabriel. 
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Figura 11 Cópia da página 8 da Carteira de Trabalho do sr. Abílio Índio 

 

O segundo contrato do sr. Abílio Índio foi registrado em 1º de março de 1970 na função 

de servente e com um salário de NCr$5,76/dia. O sr. Abílio Índio ficou empregado nessa salina 

por 3 anos e 7 meses para logo depois amargar mais um período de mais de um ano sem carteira 

assinada. 

Registrado como trabalhador braçal e servente, o sr. Abílio Índio nunca teve o registro 

de salineiro em sua carteira de trabalho, apesar de ser essa a forma pela qual, com orgulho, se 

identificava. 

O título de salineiro, raro nos registros tanto em vida quanto na morte, servia para 

ostentar alguma influência em vida por parte dos ricos proprietários ou identificar aqueles que 

trabalhavam nas salinas com ou sem registro. Essa é uma das questões chaves para 

identificarmos de fato quem eram os salineiros. 

Se os registros oficiais revelam a existência de tão poucos salineiros na cidade, se a 

maioria absoluta dos trabalhadores ligados à produção de sal não era assim identificada, nos 
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parece claro que é necessário sermos capazes de ir além dos aspectos formais se quisermos 

identificar quem seriam, então, os salineiros. 

Como já demonstramos aqui, quem tinha o registro de salineiro na carteira de trabalho 

ou que assim era reconhecido após a sua morte através dos registros e certidões de óbito, era 

uma minoria. Estaríamos, assim, falando sobre um quantitativo desprezível, que não 

corresponde ao total de pessoas que, efetivamente, de uma forma ou de outra, fazia com que a 

economia salineira funcionasse. 

Mesmo aquele que tinha o registro em carteira e que chamamos aqui de trabalhador fixo, 

não o tinha, salvo algumas exceções58, de forma perene. Por isso, é necessário alargarmos a 

nossa compreensão sobre quem era o salineiro. 

Salineiro era aquele que tinha um trabalho fixo na salina, mesmo que o registro na sua 

carteira de trabalho (CTPS) não fosse como salineiro. Era aquele que era trabalhador fixo 

registrado em carteira, mas que eventualmente passava longos períodos com a sua CTPS a 

descoberto. Era aquele que tinha uma outra atividade formal, mas que na época da safra parava 

tudo para ir colher o sal. Era aquele que nem morava na cidade, mas que vinha frequentemente, 

todos os anos, participar da colheita e depois retornava para o seu local de moradia. E era, 

também, o contratante que por vezes tinha tão poucos recursos quanto um trabalhador fixo com 

carteira assinada na salina. 

É preciso, ainda, estender essa compreensão com relação às outras categorias da cadeia 

produtiva de sal. Sem tirar delas as suas especificidades, é necessário perceber a construção de 

uma relação mais profunda do que apenas serem categorias distintas dentro de uma mesma 

cadeia. 

Quando falamos dos lancheiros59, dos arrumadores e dos estivadores em Cabo Frio a 

associação que fazemos deles com a atividade salineira é quase que imediata, ainda que as 

funções que eles exerciam estivesse ligada a uma série de outros produtos e não apenas ao sal. 

Isso não é por acaso, é muito mais do que uma simples associação de ideias, deve-se ao fato 

desses trabalhadores serem – e aqui é necessário que sejamos capazes de alargar essa 

compreensão – também, salineiros. 

                                                 
58 Fora algumas poucas funções, como o controlador d’água, poucos eram os trabalhadores que conseguiam 

se manter empregados com carteira assinada por um longo período. 
59 Lancheiros eram os trabalhadores das lanchas de sal, responsáveis pelo transporte do sal pela lagoa de 

Araruama das salinas ao porto da Passagem onde o sal era embarcado nos navios. Até o final da década de 

1930 a indústria salineira dependia diretamente do trabalho deles, depois disso ainda se mantiveram ativos 

até a década de 1950, quando então, cessou sua atividade. 
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Numa cidade pequena como Cabo Frio com uma economia que girava, principalmente, 

em torno de um único produto, todos eles acabavam por se constituir em algo mais do que 

apenas um elo da cadeia produtiva desse mesmo produto. Os ofícios, muitas das vezes, eram 

intercambiáveis e um trabalhador que em um determinado momento desempenhava uma 

função, em outro momento podia estar, eventualmente, trabalhando na colheita de sal60. Eles 

eram lancheiros, arrumadores e estivadores, mas eram também salineiros. Eram salineiros, 

sobretudo, por se reconhecerem nas suas origens étnicas e sociais, por habitarem o mesmo 

espaço geográfico, partilharem os mesmos interesses, experiências sociais, sistemas de valores 

e tradições e por enfrentarem os mesmos tipos de dificuldades. 

Ser salineiro era uma atividade que não requeria uma formação específica, além de ser, 

mesmo pagando pouco, uma das poucas alternativas de trabalho para muitas pessoas em Cabo 

Frio. Aquelas pessoas sabiam que ser salineiro significava garantir que, ao menos durante uma 

parte do ano, elas teriam um emprego e renda. Ao longo da safra havia trabalho garantido para 

a maioria deles e nesse período era a oportunidade de fazer contatos e estreitar laços com vistas 

a uma eventual contratação no período da entressafra. 

A população de Cabo Frio se constituía da seguinte forma: 

 

Tabela 1 População de Cabo Frio por sexo e cor em 1940.61 

Brancos Pretos Amarelos Pardos N/D* 

Homem Mulher Homem Mulher H M Homem Mulher H M 

5504 5434 1840 1994 - - 86 89 - 1 

 

Segundo o censo de 1940, uma das atividades que mais gerava emprego na cidade era a 

indústria extrativista que, então, empregava 1385 homens e 15 mulheres. Falar de indústria 

extrativista em Cabo Frio, significa dizer, que esses postos de trabalho eram aqueles gerados, 

na sua maioria, pelas salinas. A Indústria extrativista ficava atrás apenas das “atividades 

domésticas e escolares” que empregava 732 homens e 3927 mulheres e, tinha quase o dobro 

                                                 
60 Na grande greve de 1960, que envolveu arrumadores, estivadores e salineiros (remadores lacustres já não 

existiam mais), a principal exigência dos arrumadores era que o trabalho fosse feito apenas por pessoal 

sindicalizado, o que nos dá a medida do quanto uma determinada atividade podia ser executada por alguém 

não ligado diretamente àquela categoria/sindicato. Na prática, aqueles trabalhadores acabavam atuando na 

função que estivesse disponível. 
61 Recenseamento Geral de 1940, p. 52. Foram mantidos os termos de identificação conforme aparecem no 

recenseamento. N/D* (Não declarada) Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_1940_p15_rj.pdf Acesso em: 18 abr. 2020. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_1940_p15_rj.pdf
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em relação à agricultura, pecuária e silvicultura, que juntas ocupavam o terceiro lugar e 

empregavam 760 homens e 187 mulheres. 

Os dados do relatório do Departamento Estadual de Estatística do Estado do Rio de 

Janeiro publicado em 1963 também contribuem para ampliar a nossa compreensão sobre quem 

eram os salineiros. O relatório mostra que, em 1961, havia 30 estabelecimentos que 

empregavam 5 ou mais trabalhadores em Cabo Frio, sendo que naquele momento, havia 40 

salinas na cidade e, desse total, apenas 22 (55%) se enquadravam nesse quesito. Se esse era o 

quantitativo em 1961, quando as empresas salineiras se encontravam muito mais desenvolvidas 

e estruturadas, é pouco provável que esse número fosse maior em 1940. Em outras palavras, se 

fossemos considerar apenas os empregos formais com carteira assinada, seja em 1961 ou em 

1940, não chegaríamos nem perto do total de 1385 homens e 15 mulheres que declararam, no 

censo daquele ano, trabalhar na indústria extrativista da cidade. 

Esse é um dado que vem corroborar a nossa percepção de que é necessário ir além dos 

elementos formais para definir o ser salineiro. Aqueles que faziam parte dessa categoria eram 

todos aqueles que de alguma forma mantinham relações de trabalho com a indústria salineira, 

permanentemente ou não; formalmente ou não, diretamente nos aterros das salinas ou em 

atividades acessórias, além daqueles que vinham de outras cidades e que não estão relacionados 

entre os que, em 1940, declararam trabalhar na indústria extrativista. Esses são dados que nos 

permitem afirmar que, do ponto de vista quantitativo, aqueles que eram salineiros em Cabo Frio 

correspondiam a cerca de 12% da população. 

Ao participar de parte do processo, ainda que não fosse diretamente no aterro das salinas, 

cada um daqueles homens, cada uma daquelas mulheres, eram salineiros e salineiras, e assim o 

eram porque assim se viam e porque assim eram vistos. 

Da mesma forma, as possibilidades de organização daqueles trabalhadores 

transbordavam o espaço formal do sindicato. Se fossemos considerar apenas o momento em 

que o sindicato é formalmente organizado, acabaríamos por desqualificar as formas de 

organização que precederam e possibilitaram a formação do próprio sindicato. Por isso, para 

que possamos compreender a dimensão dessa categoria que foi responsável pela produção do 

principal produto da cidade ao longo de mais de um século e cuja participação interferiu na 

própria dinâmica da cidade, é fundamental que consigamos, também, alargar a nossa 

compreensão para essa questão e sejamos capazes de perceber as formas de organização e 

associativismo que permitiam àquelas pessoas discutir, conjuntamente, alternativas para as suas 

realidades. 
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1.4 OURO BRANCO, SANGUE NEGRO 

 

O filme Salinas Cabo Frio – 1948, produzido com o intuito de estimular a produção 

salineira com foco na atividade empresarial, acabou por revelar, também, a ação dos salineiros 

na lida do sal. A partir dos 7’17”o filme mostra uma imagem rara, talvez única. A salina em 

pleno processo de produção é exibida com um expressivo número de trabalhadores na colheita 

da safra. No pequeno trecho de salina mostrado naquele quadro específico do filme é possível 

contar facilmente mais de 30 trabalhadores e, ainda que seja de domínio público que as salinas 

funcionavam com um número reduzido de trabalhadores na maior parte do tempo62 e que esse 

número só aumentava no período da safra, imagens como aquelas são extremamente raras63. 

Mesmo fotografias não costumam mostrar um número tão grande de trabalhadores reunidos. 

Nas dezenas de imagens pesquisadas durante a elaboração deste trabalho apenas a imagem 

abaixo (figura 12) mostra um número grande de trabalhadores reunidos realizando a mesma 

tarefa. Ainda assim, a quantidade de trabalhadores presentes na foto, no que pese as diferenças 

e as especificidades de cada mídia, é muito menor do que aquela mostrada no filme64 

 

 

                                                 
62 Thiéblot afirma que “Em tempo de colheita, aos trinta ou mais empregados fixos da salina, vêm agregar-

se de 100 a 150 trabalhadores de fora”. THIÉBLOT, Marcel Jules. Os homens do sal no Brasil. São Paulo: 

Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1979. p. 39.  
63 Existem registros de salineiros trabalhando em outros períodos, sobretudo após a década de 1960, mas 

nos parece que na primeira metade do século XX esse é o único.  
64 Não estamos aqui fazendo uma comparação entre o ato fotográfico e o cinematográfico, mas tão somente 

constatando a raridade de se conseguir imagens como essas que mostram um número expressivo de 

trabalhadores reunidos durante a colheita da safra. 
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Figura 12 Trabalhadores na "puxada do sal" no auge da colheita da safra em 1948.65 

 

Para os fins a que esse trabalho se destina a cena acima evoca uma série de questões que 

merecem ser pontuadas desde já e analisadas em conjunto com outras fontes iconográficas desse 

capítulo, em função da relevância dos aspectos trazidos por elas. 

A primeira questão diz respeito às pessoas ali presentes. Quem são elas? Quem são 

aqueles homens, mulheres e crianças na fotografia e no filme? De que maneira podemos 

identificá-los/classifica-los num primeiro momento? O que os caracteriza à primeira vista? 

A segunda questão, também oferecida ao olhar nas duas fontes citadas, se refere a 

questões relacionadas ao trabalho realizado em si. Em que condições ele é realizado? 

O processo de investigação acerca dessas primeiras e, aparentemente, simples questões 

é, na verdade, complexo e tortuoso. De todo modo, como é preciso começar por algum ponto, 

começamos pelos primeiros aspectos que saltam aos olhos ao analisarmos essas fontes: a cor 

daquelas pessoas e suas condições de trabalho. 

                                                 
65 A sensação de abundância transmitida tanto por essa fotografia quanto pelo filme “Salinas Cabo Frio” –

ambos de 1948 – corroboram as informações extraídas do quadro “Produção de Sal no Brasil nos anos 

calendários de 1948 a 1951”. A produção no estado do Rio de Janeiro em 1948 foi de 80.309 ton. cerca de 

18 mil toneladas a mais que no ano seguinte e 30 mil toneladas a mais que a produção de 1950. Em 1951 a 

safra alcançou a excepcional marca de 118.651 toneladas. A sensação de abundância se dá tanto pelo 

acúmulo de sal na salina, quanto pela presença de vários trabalhadores na mesma cena. Contudo, é 

importante ressaltar que, apesar do número de trabalhadores presentes numa salina no período de safra ser 

grande, não há muitas imagens em que isso esteja registrado. Foto Acervo Wolney. As fotografias do 

Acervo Wolney presentes nesse trabalho foram gentilmente cedidas pelo filho do fotógrafo e curador do 

acervo, senhor Warley Sobrosa. Todas as imagens são protegidas por direitos autorais. 
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A nossa resposta à primeira pergunta – que aspectos saltam aos olhos? – é: a cor/raça. 

O elemento que os identifica, aquilo que eles apresentam de característica comum à primeira 

vista é a cor/raça. No que se refere à cor/raça, aquelas são pessoas essencialmente negras. É 

daqueles trabalhadores, filhos, filhas, netos e netas de africanos escravizados, herdeiros de uma 

abolição tardia ocorrida a apenas 60 anos66, a responsabilidade pelas mais árduas tarefas dentro 

das salinas. Sobre a condição dos negros no pós-abolição, Fernandes e Bastide afirmam que, 

 

 

“No plano econômico, que nos interessa aqui, esse processo se caracteriza pela lenta 

reabsorção do elemento negro no sistema de trabalho, a partir das ocupações mais 

humildes e mal remuneradas. Isso se explica [pela] herança negativa deixada pela 

escravidão. [...] nas condições em que se operou estruturalmente a transição para o 

regime de classes, o trabalho livre não serviu como um meio de revalorização social do 

negro”. (BASTIDE e FERNANDES, 2008). 

 

 

Essa é uma lógica que abrange um espaço maior do que a São Paulo investigada pelos 

autores e pode, por analogia, estender-se pelos mais diversos lugares do Brasil. É preciso 

ressaltar, porém, que, se por um lado a análise que Bastide e Fernandes fazem traz inúmeras 

contribuições para entender o racismo presente na sociedade brasileira, por outro, ela não leva 

em consideração formas de resistência exercidas por essa população que são importantes para 

entender a sua agência e protagonismo, mesmo quando, aparentemente “o trabalho livre não 

serviu como um meio de revalorização social do negro”. 

Dessa forma, constatar que os salineiros – sobretudo os trabalhadores sazonais 

contratados para a colheita da safra – eram negros e ocupavam funções de baixa remuneração 

e valorização, não basta por si. Esse é um ponto de partida importante que precisa ser dito, mas 

que já está posto a priori. Quase 1/3 da população cabo-friense nessa época era negra e a quase 

totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras do sal também era. Ainda que a eles fosse 

reservado os trabalhos mais duros, penosos e de menor remuneração, expressão clara de um 

racismo estrutural e atávico – não mencionado em nenhum registro conhecido da cidade de 

Cabo Frio – o que percebemos, e buscamos deixar claro ao longo do texto, é que os 

trabalhadores do sal – uma categoria que é formada na sua maioria por uma população negra – 

são agentes de sua própria história. São eles que vão ser os responsáveis pelas articulações que 

levam à criação do sindicato e que estavam à frente das suas próprias lutas por melhores 

condições de trabalho e de vida. 

                                                 
66 Esse é o tempo transcorrido entre a abolição da escravidão em 1888 e a produção das imagens que 

analisamos aqui. 
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Ana Flávia Magalhães Pinto, no artigo em que analisa a trajetória do abolicionista 

Vicente de Souza, demonstra a importância de problematizar 

 

 

“Não apenas as práticas cotidianas de homens e mulheres contemporâneos a Vicente de 

Souza, como também o próprio silêncio historiográfico, atualizado por gerações, sobre 

o impacto da racialização e do racismo na vida do operariado na segunda metade do 

século XIX e nas primeiras décadas do XX”. (PINTO, 2019). 

 

 

A necessidade de problematizar essa questão numa dimensão mais ampla, diz respeito 

ao papel que os negros ocuparam e ocupam naquela sociedade. Em que medida a cor/raça era 

um elemento determinante nas relações sociais que eram ali construídas e quais perspectivas 

tinham aquelas pessoas dentro daquela sociedade? Ou, posto de outra forma, o grande desafio 

está em saber em que medida aquilo que elas sofrem na pele, sofrem por causa da pele. 

Na entrevista que concedeu a Meri Damaceno, Dona Diamantina, moradora da 

Passagem, falou sobre o modo pelo qual o delegado da cidade, à época, tratava os negros do 

bairro. 

 

 

“Depois que seu Juca Macedo cercou ali, a gente não podia mais sair para lugar nenhum. 

Ele foi delegado, ele era ruim, pegava os negros e metia o pau. A gente não podia nem 

chegar ali do lado de fora, não, ele cercou tudo. Ele vinha a cavalo, com um cavalo 

grande vigiando, pensava que o povo ia entrar lá parafazer lenha”. (DAMACENO, 

2015) 

 

 

Entendemos ser esse um caminho necessário para não cair no que Álvaro Nascimento 

chamou de ‘paradigma da ausência’67. Em última instância, isso se constituiria no quanto o não 

enfrentamento de questões diretamente ligadas à cor/raça dos trabalhadores pode ser danoso 

para a historiografia de uma maneira geral e para esse trabalho, em particular. Desconsiderar a 

priori esse aspecto que, literalmente, salta aos olhos, seria abrir mão de uma importante chave 

de interpretação que pode contribuir para melhor entendermos as relações sociais e de trabalho 

ali estabelecidas. 

Nascimento chama a atenção para a variedade de possibilidades existentes e a 

importância que a ação de historiadores de temas e períodos diferentes dos que aqui nos 

debruçamos, tem para a historiografia nacional e para a própria vida e luta de homens e 

mulheres negros e negras que de outra forma não se veem representados. Em seu artigo, 

                                                 
67 NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Trabalhadores negros e o paradigma da ausência: contribuições à 

História Social do Trabalho no Brasil. Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 29, n° 59, p. 607-626, 

setembro-dezembro 2016.   
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Nascimento mostra como diversos historiadores foram capazes de encontrar negros nas mais 

diversas atividades a partir do momento em que passaram a fazer as perguntas necessárias para 

a interpretação das fontes que tinham em mãos. Só assim é possível perceber “a riqueza e a 

diversidade de histórias reveladas através da investigação das trajetórias individuais e coletivas 

dessas pessoas no processo que extinguiu juridicamente a escravidão” (NASCIMENTO, 2016). 

Assim como Nascimento, Flávio Gomes e Petrônio Domingues, ressaltam a importância do 

papel do historiador em relação a questão da raça. 

 

 

“Para o alvorecer do século XX, esta gente – exatamente a primeira geração de ex-

escravos e filhos destes – foi expulsa das fábricas, não só em São Paulo, mas também 

no Rio de Janeiro e em lugares como São Luís, Recife, Pelotas, Porto Alegre e Salvador. 

Pode ser um equívoco apostar que os mandantes foram os industriais que optaram pelos 

imigrantes europeus e utilizaram a polícia para transformar todo o resto em desordeiros, 

malandros, preguiçosos sambistas. Em parte foi a própria historiografia do 

movimento operário que escolheu determinadas fotografias e processos, só vendo 

italianos, espanhóis, anarquistas e sindicatos. Não entrou propriamente nas 

fábricas e, portanto, não conseguiu encontrar milhares de trabalhadores 

brasileiros de diversas origens, trajetórias e experiências”.68 (grifo meu) 

 

 

Na pesquisa que realizou para o seu mestrado em História na Universidade Federal 

Fluminense, Marcelo Giffoni entrevistou, em 1997, o senhor Manoel Ramalho da Silva, à época 

com 84 anos. Segundo seu Manoel 

 
 

A vida nas salinas era muito difícil. O corpo, o físico eram muito importantes para se 

aguentar um serviço tão pesado. Quando começava a colheita tinha que contratar e 

buscar gente na região de São Vicente, Iguaba e até Conceição de Macabu, e quase 

todos eram negros, que eram os melhores empregados. Era uma turma que pegava 

no pesado. A lancha voltava de Iguaba cheia e muitos largavam a roça e procuravam o 

serviço com o sal, pois se pagava mais. (GIFFONI, 1999). grifo meu 

 

 

A afirmativa de Seu Manoel vai no sentido apontado por Bastide e Fernandes naquilo 

que se refere à criação de representação de uma suposta superioridade biológica dos negros na 

qual se destacaria uma maior capacidade para os trabalhos pesados. Os autores registraram 

formulações que servem para reforçar um estereótipo e o preconceito contra os negros, como: 

“Negro é como gato, tem sete fôlegos”, “Negro é vaso ruim, não quebra”, “Negro não tem dó 

da pele”, “Trabalhar é p’ra negro”, entre outras. 

                                                 
68 GOMES, F. e DOMINGUES, P. Da nitidez à invisibilidade. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013, p. 613. 

APUD NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. op. Cit. 
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Numa sociedade como a cabo-friense, o que ocorria é que a falta de oportunidades69 

fazia com que a baixa remuneração da atividade salineira fosse uma alternativa para uma 

população negra cuja atividade regular rendia ainda menos que o sal. A questão da raça está 

subjacente ao processo que fazia com que a maioria dos homens e mulheres que trabalhavam 

nas salinas fossem negros e negras e isso precisa ser enfrentado ao longo das discussões que 

dizem respeito à vida e às lutas daquelas pessoas se quisermos entender as relações políticas, 

econômicas e sociais que lá eram estabelecidas. 

Na pesquisa feita nos registros de óbitos da cidade constatamos que, do reduzido número 

de trabalhadores registrados como salineiros, apenas 10 eram negros, aproximadamente 12% 

do total de registros. Desses 10 homens negros que possuem em seus registros de óbito o ofício 

de salineiro, metade foi registrado na década de 1960 e a outra metade na década de 1970. Não 

há nenhum registro de homem negro como salineiro no período anterior a 1961, ainda que as 

imagens dos trabalhadores negros nas salinas cabo-frienses sejam abundantes. 

Dentre esses homens negros registrados como salineiros, nenhum era eleitor, apenas 1 

deixou bens a inventariar e três daqueles homens não possuíam o nome do pai em seus registros 

de óbito. 

Somando os registros de óbitos de homens pardos o total sobe para 28 registros, o que 

percentualmente é muito pouco quando comparado com o percentual de pretos e pardos na 

população cabo-friense. 

Assim como é necessário alargar a compreensão sobre quem eram os salineiros em Cabo 

Frio, é necessário encontrar os negros que trabalhavam nas salinas, ainda que os registros 

oficiais não os revele. Se fossemos levar em consideração apenas os registros de óbitos 

chegaríamos a conclusão que a atividade de salineiro era exercida essencialmente por uma 

minoria de homens brancos. Nesse cenário os negros e pardos seriam a exceção, o que não é 

razoável. 

Os registros de óbito não confirmam o que as fontes iconográficas e as fontes orais nos 

dizem. 

O negro que aparece na foto, não aparece nos registros de óbito como salineiro. 

O negro que é referido como mão-de-obra preferencial, não frequentava os salões 

sociais da cidade. 

O negro que produz a riqueza não usufrui dela. 

                                                 
69 Sobre a falta de oportunidades de emprego na cidade de Cabo Frio, ver a análise que faço na minha 

dissertação de Mestrado “Do sal ao sol – a construção social da imagem do turismo em Cabo Frio”. op. Cit. 
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Não dá para ignorar a cor daquelas pessoas ou, pior, considerar isso como se fosse algo 

de menor importância e não interferisse na análise que buscamos fazer. A cor e a condição 

social aproximam intensamente os trabalhadores do sal e contribuem para entender as relações 

que na cidade de Cabo Frio eram estabelecidas. 

 

1.5 “É UM TRABALHO PENOSO […] MAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO” 

 

O filme segue mostrando imagens raras e, aos 7’40” o narrador informa que, 

 

 

“Na colheita, porém, homens, mulheres e crianças são então utilizados para a 

raspagem dos tanques ou o transporte para os passeios ou eiras. É um trabalho 

penoso, pois o sal ataca a pele produzindo escoriações ou rachaduras, mas que se 

faz necessário seja executado rapidamente, a fim de aproveitar os intervalos de 

estiagem. O sal é transportado para as eiras ou avenidas, em frente aos cristalizadores”. 

(grifo meu) 

 

 

A presença de homens, mulheres e crianças trabalhando durante a colheita do sal não é 

uma novidade, contudo, o registro dessas cenas na primeira metade do século XX, sim. A cena 

é reveladora das características de uma época em que a presença de crianças executando pesadas 

tarefas em troca de um valor insignificante pelo seu trabalho não causava nenhum tipo de 

constrangimento. Sob a narração de um texto que diz “É um trabalho penoso [...]mas que se faz 

necessário”, o filme busca naturalizar a cena e segue no processo de construção de uma ideia, 

no sentido atribuído por Didi-Huberman70 onde, criar uma imagem não é apenas ilustrar uma 

ideia ou capturar a realidade. O ato de criar uma imagem é antes agir sobre a realidade para, 

com isso, construir uma ideia. Dessa forma, a salina é apresentada como um empreendimento 

moderno e imprescindível que, por isso, não pode ser interrompido. Ao naturalizar a presença 

daquelas pessoas na dura lida com o sal, a narração estabelece papéis nos quais, àquelas pessoas 

cabe a condição de descartáveis em oposição à indústria salineira, dita necessária. 

Aos 9’00” a câmera fecha em close no rosto de um adolescente que retira um balaio 

cheio de sal do passeio para, apoiando-o na cabeça, levá-lo para ser despejado na eira (pirâmide 

de sal). 

                                                 
70 DIDI-HUBERMAN, G. “Les images sont des actes et non pas seulement des objets décoratifs ou 

desfantasmes”. Philosophie Magazine, 17/10/2016. Nas palavras do autor: “Fabriquer une image, ce n’est 

pas illustrer un idée ou capter une réalité mais bien agir sur la réalité et construire une idée” Disponível em: 

https://www.philomag.com/lactu/breves/georges-didi-huberman-les-images-sont-des-actes-et-non-pas-

seulement-des-objets  Acesso em: 18 abr. 2020. 

https://www.philomag.com/lactu/breves/georges-didi-huberman-les-images-sont-des-actes-et-non-pas-seulement-des-objets
https://www.philomag.com/lactu/breves/georges-didi-huberman-les-images-sont-des-actes-et-non-pas-seulement-des-objets
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Seu Valdevir, 78 anos, narrou a experiência dele na salina, quando criança, ao 

acompanhar o pai. 

 

 

“Eu trabalhei em salina até mais ou menos... com meu pai eu trabalhei até uns 13 anos 

por aí, nessa faixa. Depois que ele morreu, que aí eu fui crescendo, fiquei aqui com meu 

avô,fui crescendo. Depois voltei pra salina de novo já homem, sabe... aí já voltei pra 

homem. Aí depois  que eu arrumei família, aí já com 22 anos arrumei família, eu já fui 

trabalhar empregado em obra, já larguei a salina fui trabalhar empregado, carteira 

assinada”.71 

 

 

A experiência de Seu Valdevir é emblemática tanto no que se refere ao trabalho infantil, 

quanto ao trabalho sem registro nas salinas. 

O filme segue mostrando crianças na lida do sal e, aos 9’20”, um menino ainda menor 

que o anterior repete a cena colocando outro cesto, do mesmo tipo, acima da cabeça. De tão 

pequeno o seu corpo franzino sente o peso do trabalho, a dificuldade da tarefa para tão jovem 

trabalhador forma em sua coluna uma grande e visível curvatura que denuncia a dureza da lida 

do sal. 

Aos 9’37” o pequeno menino deposita o cesto na eira e sai rapidamente para fazer um 

novo carregamento. Outra criança barriguda o sucede enquanto um homem com uma pá joga 

para cima o sal que insiste em correr para a base da pirâmide. 

 

1.6 O MARNOTO E A SALINEIRA – PRESENÇA FEMININA NUM UNIVERSO 

SUPOSTAMENTE MASCULINO. 

 

São raros os registros documentais de mulheres e crianças na colheita do sal nas salinas 

fluminenses. Em geral essa identificação só é possível quando se tem a oportunidade de 

conversar diretamente com quem viveu aquela experiência. Por ser um dos poucos 

documentos72 a fazê-lo, o filme Salinas Cabo Frios e constitui em uma fonte fundamental para 

analisarmos também esse aspecto daquele universo e contribui para demonstrar que a 

participação feminina ia bem além das questões domésticas, que não eram poucas, e que 

normalmente são referidas como algo de menor importância, quando se questiona qual o papel 

das mulheres na indústria salineira. 

                                                 
71 Entrevista concedida ao autor em 06.02.2017. Seu Valdevir, à época com 75 anos, é sobrinho-neto de 

Seu Gabriel e a entrevista foi feita na Casa da Flor onde ele hoje trabalha contando as histórias do tio-avô 

para os visitantes que por lá aparecem. 
72 A bem da verdade, esse foi o único documento em que fica clara a participação feminina na lida do sal, 

que conseguimos encontrar. 
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Já próximo ao seu final – 9’54” – o filme revela, enfim, a presença feminina na colheita 

do sal. A cena mostra uma mulher colocando um balaio cheio de sal retirado de um dos passeios 

na cabeça e, em seguida, mostra-a caminhando em direção à pirâmide de sala fim de, assim 

como as crianças, depositar ali o produto do seu trabalho. Outras mulheres aparecem fazendo o 

mesmo caminho e, assim como as crianças, elas contribuem para o crescimento da eira num 

trabalho que envolve todos os membros da família. 

Homens, mulheres e crianças pretas, ou brancas (quase pretas de tão pobres) trabalham 

ininterruptamente ao longo da safra contribuindo para a produção de uma riqueza da qual só 

uma ínfima parte é por eles usufruída. 

Maria de Freitas Campos colheu depoimentos para a sua tese que vale a pena serem 

reproduzidos aqui. 

 

 

“Trabalhei muito nesta vida... não foi só lavar roupa pras portuguesas... Trabalhei muito 

em salina também... Era calor nos pés e na cabeça. Nós era tudo curtida, tudo de cor, 

por causa do sol, ou então tinha que ser em noite de lua clara”. (D. Iaiá). 

(...) 

“Nós aqui trabalhava muito. Já trabalhei muito nesta vida... Carregava cesto de sal na 

salina, puxava sal. Aqui era o seguinte: calor do sol na cabeça e água quente nos pés. 

Isso prejudica a saúde da gente”. (D. Lourdes)73 

 

 

É difícil encontra-las no aterro das salinas, mas, no entanto, elas estavam lá.  O processo 

de invisibilização que atinge os trabalhadores é ainda mais perverso com as mulheres. 

O filme se encaminha para o fim com a câmera em plano aberto a mostrar a salina em 

todo a sua extensão e sem a presença de nenhum trabalhador. 

As imagens daquelas mulheres carregando sobre suas cabeças cestos com mais de 30 

quilos de sal se aproxima imensamente da imagem das Salineiras da cidade de 

Aveiro/Portugal74. As salineiras portuguesas, ainda que experimentassem uma série de 

problemas por contadas dificuldades na lida com o sal e em função da sua condição feminina, 

                                                 
73 CAMPOS, Maria de Freitas. Entre lembranças e desejos de mudança: transmissão cultural e crise do sal 

em Praia Seca, RJ. Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, 

Agricultura e Sociedade do Instituto de Ciência Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro – UFRRJ. Orientadora Profª Drª Maria José Carneiro, Rio de Janeiro, Julho de 1999. p. 163. A 

reprodução desses depoimentos colhidos pela autora acresce em importância por não termos conseguido 

encontrar mais nenhuma mulher viva que tivesse trabalhado em salinas. 
74 Da região salineira portuguesa de Aveiro e Figueira da Foz vieram, a partir do final do século XIX, levas 

de trabalhadores em salinas que se estabeleceram na região em torno da Lagoa de Araruama. Pelo 

conhecimento que detinham, muitos foram contratados para a execução das tarefas permanentes e mais 

técnicas que as salinas exigiam, alguns arrendavam salinas e extraiam dali seu sustento, mas poucos foram 

os imigrantes que se tornaram proprietários e enriqueceram com o sal da região, como os Gago, por 

exemplo. 
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possuíam, ao contrário das cabo-frienses, um reconhecimento da sua existência como 

trabalhadoras do sal e é simbólico que o termo que designa a atividade daqueles que produzem 

o sal nas salinas de Aveiro, fosse atribuído somente a elas – Salineiras. 

Aos homens – Marnotos – cabia o trabalho de cuidar das salinas e puxar o sal, enquanto 

às Salineiras era reservado o trabalho de carregar a produção. As salineiras cabo-frienses, assim 

como as suas congêneres portuguesas carregavam, literalmente, sobre as suas cabeças a riqueza 

produzida nas salinas, mas, ao contrário daquelas, não possuem nenhuma homenagem ou 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nas salinas, nem pelo papel que desempenhavam 

em suas famílias e, consequentemente, no processo produtivo como um todo. 

Se fossemos fazer uma análise comparativa entre as salineiras de Aveiro e as de Cabo 

Frio, o aspecto que se revela de forma mais clara é o fato das portuguesas não estarem 

completamente invisibilizadas, ainda que, a bem da verdade, possamos afirmar que lá, assim 

como em Cabo Frio, faltam trabalhos75 que se ocupem da questão de gênero e que deem conta 

da dimensão do papel desempenhado por aquelas mulheres. De qualquer forma, restou às 

portuguesas, ainda que diga pouco sobre as relações que lá eram construídas, o reconhecimento 

de suas existências. 

Em Cabo Frio, as mulheres que aparecem no filme e que desempenham um papel 

fundamental na estrutura produtiva e familiar, quase não possuem registro e, com raras 

exceções, são absolutamente ignoradas pela historiografia sobre o tema. 

 

                                                 
75 Não consegui identificar nenhum trabalho acadêmico que desse conta da questão de gênero nas salinas 

de Aveiro para além da constatação da existência das salineiras. Nos poucos trabalhos em que é possível 

identificar a presença das mulheres nada é dito a seu respeito que dê conta da complexidade da presença 

feminina no universo da produção de sal. Em um site voltado para visitas turísticas às salinas e denominado 

“Marnoto”, a única menção feita às mulheres refere-se a elas como Outros elementos e a definição feita é 

a seguinte: “Salineira: Mulher responsável pelo transporte do sal em canastras de vime, desde as marinhas 

de sal até aos barcos e, depois, para os armazéns. Tradicionalmente cozinhavam também as refeições para 

os trabalhadores das marinhas”. In: https://salinasaveiro.com/o-marnoto/  

https://salinasaveiro.com/o-marnoto/
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Figura 13 A Salineira76 

                                                 
76 A Salineira. Monumento erigido em 12 de maio de 1994 na Freguesia de Vera Cruz, município de 

Aveiro/Portugal. Localizado numa ponte sobre um dos principais canais da cidade, ele representa o 

reconhecimento do papel desempenhado pelas mulheres nas salinas portuguesas. Na extremidade oposta 

fica a estátua em homenagem ao Marnoto. Fotografia: Acervo particular do autor. Os dados sobre essas 

homenagens podem ser encontrados em http://www.cm-

aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27876&TM=2408S2582S2587&id_class=1575 . 

Acesso em: 18 abr. 2020. 

http://www.cm-aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27876&TM=2408S2582S2587&id_class=1575
http://www.cm-aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27876&TM=2408S2582S2587&id_class=1575
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Figura 14 O Marnoto77 

 

 

 
Figura 15 Homenagem aos salineiros cabo-frienses78 

 

                                                 
77 O Marnoto e seus instrumentos de trabalho: a pá e o rodo. Fotografia: Acervo particular do autor. Os 

dados sobre essa imagem podem ser encontrados em http://www.cm-

aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27876&TM=2408S2582S2587&id_class=1575  

Acesso em: 18 abr. 2020. 
78 Homenagem ao salineiro, 1981. Fontte: Acervo particular do autor. 

http://www.cm-aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27876&TM=2408S2582S2587&id_class=1575
http://www.cm-aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=27876&TM=2408S2582S2587&id_class=1575
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Enquanto as homenagens à Salineira e ao Marnoto em Aveiro estão localizadas nas 

extremidades de uma mesma e movimentada ponte que se cruza a pé sobre o principal canal da 

cidade, a homenagem ao salineiro cabo-friense está localizada num local remoto: a rotatória 

que dá acesso à estrada para Arraial do Cabo. Inaugurada em 1981, a estátua só pode ser vista 

rapidamente ao se passar de carro pelo local. A observação pessoal e direta é extremamente 

difícil em função do local onde ela se encontra. 

Já com relação às mulheres, ao contrário do que ocorre na cidade de Aveiro/PT, não há 

em Cabo Frio uma estátua em homenagem às trabalhadoras das salinas. Elas, ainda mais que 

os homens, são completamente invisíveis. 

Identificar a presença feminina num espaço atribuído normalmente ao gênero masculino 

é essencial para rediscutir o papel da mulher naquele universo. Em seu texto Gênero, História 

das Mulheres e História Social. Tilly descreve, logo no início, a interpelação de um historiador 

norte-americano sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa 

 

 

“Assisti recentemente a um seminário no qual um historiador das mulheres apresentava 

uma brilhante interpretação dos escritos polêmicos de Olympe de Gouges e da recepção 

que tiveram (sem falar da que teve a autora) durante a Revolução Francesa. Um 

historiador da Revolução, velho e rude, levanta-se no momento das questões e pergunta, 

com sua entonação fanhosa do leste dos Estados Unidos: "Agora que eu sei que as 

mulheres participaram da Revolução, que diferença isto faz?”. (TILLY, 1990) 

 

 

Faz diferença, muita. 

Conseguir mensurar a participação das mulheres no trabalho e nas lutas que foram 

travadas ao longo de todo o período pesquisado é de fundamental importância para entender o 

processo como um todo e não apenas o aspecto quantitativo da participação feminina. Segundo 

a autora, “isto não é um apelo para integrar a história das mulheres a uma outra história, o que 

poderia significar apenas acrescentar materiais sobre mulheres e gênero sem analisar suas 

implicações [...]” (TILLY, 1990). Isso é, na verdade, um esforço para a compreensão daquela 

sociedade levando em consideração o papel daquelas mulheres de modo a entender as formas 

explícitas e implícitas de opressão existentes e as implicações disso para o seu próprio 

desenvolvimento. Assim como diferentes historiadores evidenciaram não ser possível ignorar 

a presença dos negros na História do Trabalho, não nos é permitido, aqui, ignorar o papel que 

as mulheres desempenharam na produção do sal em Cabo Frio no período por nós analisado. 

Chitra Joshi chama a atenção para o fato da maior parte dos historiadores do trabalho 

não conseguir enxergar a variedade do trabalho em que as mulheres estavam envolvidas, nem 
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tampouco terem desenvolvido categorias em que o trabalho feminino pudesse ser conceituado 

de forma significativa. 

A autora estabelece paralelos que se mostram muito eficazes para discutir a questão de 

gênero a partir de uma perspectiva do sul global em que aspectos específicos da realidade dos 

países dessa região ganham centralidade.  

 
 

“Muitos dos temas que levanto sobre a Índia têm ressonância em escritos da América 

Latina. Criticando estruturas que homogeneízam a experiência das mulheres, 

historiadores da América Latina também têm apontado para as complexidades e 

fluidez que caracterizam as relações cotidianas de gênero e poder nas vidas de homens 

e mulheres”. (JOSHI, 2009) 

 

 

No esforço para pensar o papel desempenhado pelas mulheres cabo-frienses, que de 

alguma forma estavam ligadas à economia salineira, faz-se necessário registrar as diferenças de 

classe que as distinguem.  

De um lado há as proprietárias, filhas e esposas de donos de salinas, herdeiras de uma 

fortuna que foi construída às custas do trabalho de homens e mulheres pobres que foram 

explorados ao longo de toda uma vida. Essas mulheres, ainda que figurem nos quadros de 

registros de salinas79 como proprietárias, nem sempre se colocavam de fato à frente de seus 

negócios.  

Seja num caso concreto, como de Rosa Maria Lindenberg, viúva de Luís Lindenberg, 

ou no da viúva d. Mocinha, personagem do romance Água-Mãe80, há um aspecto que as une 

nos caminhos opostos que buscam para lidar com suas respectivas heranças, qual seja: ambas 

são instadas a lidar com uma forte pressão que emana de uma sociedade fortemente marcada 

pelo caráter patriarcal. Se é verdade que não podemos homogeneizar o conceito de 

patriarcalismo no Brasil da forma como foi feito durante muito tempo a partir da definição de 

Gilberto Freyre, também é verdade que a sociedade brasileira, no que pese toda a sua 

diversidade, tem como uma de suas marcas a sobrevalorização do papel masculino em 

detrimento do feminino. 

É ponto pacífico que no Brasil, assim como na maior parte do mundo, as mulheres só 

obtiveram acesso a determinados direitos – como votar e ser votada, por exemplo – após uma 

série de lutas pela sua conquista. Outros direitos, que não se encontravam na esfera do 

                                                 
79 Ver a relação das mulheres proprietárias de salinas nas tabelas que relacionam as propriedades existentes 

na cidade, no capítulo 2 desse trabalho. 
80 REGO, José Lins do. Água-mãe. Rio de Janeiro: José Olympio 4. ed. 1956. (1 ed.: 1941). 
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reconhecimento legal, mas muito mais ligados ao cotidiano e calcados nas relações construídas 

numa esfera bem mais subjetiva, foram ainda mais difíceis de serem conquistados, como, por 

exemplo, o que vestir, aonde ir, com quem namorar e casar, entre tantos outros. 

Conquanto essas sejam conquistas que importam a todas as mulheres, estas não formam 

um bloco monolítico e a diversidade étnica e socioeconômica separa de forma inequívoca as 

herdeiras e donas de salinas das trabalhadoras que carregavam os cestos cheios de sal sobre as 

suas cabeças. 

Se as mulheres que eram donas/herdeiras de salinas não precisavam se preocupar com 

questões ligadas diretamente à sobrevivência física delas e das próprias famílias, elas estavam, 

de alguma forma, mais sujeitas às pressões de uma sociedade fortemente marcada pelo 

patriarcalismo onde, esperava-se, o papel de provedor cabia ao homem. 

Nas classes populares, por sua vez, onde se encontravam as mulheres que trabalhavam 

nas salinas, a luta diária pela sobrevivência se impunha de uma forma muito mais incisiva. Isso 

não significa que elas não estivessem sujeitas às vicissitudes de uma sociedade que relega às 

mulheres um papel de quase submissão ao homem, mas mostra que os arranjos familiares 

voltados para a sobrevivência e o bem-estar do grupo familiar se colocava, de certa forma, 

acima de convenções que pré-determinavam o papel que a mulher deveria ocupar. 

É esse aspecto que a professora Chitra Joshi ressalta quando afirma defender a 

“necessidade de entender as estratégias que as mulheres desenvolveram para criar espaços para 

elas mesmas no interior da unidade doméstica, cavando pequenas áreas de autonomia [e] 

redefinindo os significados do patriarcado” (JOSHI, 2009). As necessidades de sobrevivência 

se impunham e estimulavam a criação de alternativas que tinham como resultado final a 

participação efetiva da mulher tanto no processo de produção de sal como em estratégias 

domésticas que buscavam criar condições mais favoráveis ao grupo familiar. 

Numa entrevista realizada com um casal de salineiros de Monte Alto81 diversos aspectos 

da participação da mulher no universo da produção de sal foram expostos de forma bastante 

clara e objetiva. A entrevista que estava pensada inicialmente para ser feita exclusivamente com 

o salineiro Seu Mica, teve a participação inesperada de sua companheira – dona Nilda – o que 

fez toda a diferença.  

 

 

“Dona Nilda – Olha... em 1967 eu vim morar aqui [Figueira]. Juro, quando eu cheguei 

... eu sei que meu marido trabalhava, era dali que ele tirava o pão... eu ficava apavorada 

                                                 
81 A região de Monte Alto é hoje distrito do município de Arraial do Cabo. 
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de ver ... porque os moradores todos os salineiro, se você fosse na casa, dos salineiro, a 

comida era mais feijão,...  

Seu Mica – Não, mas tinha fartura...  

Dona Nilda – farinha, ué... Tinha fartura? Fartura? Feijão e arroz e farinha, não é ... e 

carne seca, não é comida pra... peixe não é comida pra... peixe você tem que comer com 

fartura, mas tem que ter verdura, tem que ter frutas, tem que ter as coisas né? Não, o 

pessoal só comia aquilo. [...] O impacto que eu tive aqui de ... da alimentação assim. O 

pessoal criava galinha ... ou comia ovo ou comia peixe. A comida aqui era isso, carne 

só no Natal [...] quem tinha mulher que trabalhava na salina ajudava um pouco, 

era muito assim... eu achava que era muita miséria, Deus que me perdoe. [...] Quando 

eu vim morar aqui eu senti muita falta, porque sempre na minha casa comia abóbora, 

comia batata, comia couve, repolho, é... banana com fartura, as coisas. A gente comia 

feijão, não queria comer carne, comia feijão, arroz, banana e a verdura que tinha. Carne, 

era assim, mamãe tinha, sempre que ela vendia, matava porco né, e vendia, sempre tinha 

carne. Mas o certo de comer carne era sábado e domingo, mas tinha peixe com fartura, 

mais do que aqui, eu achava mais do que aqui ainda. [...] E eu achava que os homens 

aqui ... Eu morria de pena de ver ele [o marido]. As costas queimadas, puxando sal no 

rodo. Que nem eu aguentava com aquilo, Deus do céu... Enquanto eu não rancar o meu 

marido dessa vida eu não sossego, falei mesmo. [...] Eu fiquei apavorada de ver aquilo, 

eu morei quatro anos aqui, nessa época eu tinha 16 anos, mas eu ficava apavorada. Eu 

aqui fazia um doce pra vender, sabe, os salineiros comprava, costurava pra fora 

pra ajudar, mas eu ficava apavorada de ver. O pé dele era igual uma lixa, igual a 

um... meu Deus isso não é normal não”.82 (grifos meus). 

 

 

Ao narrar a sua história, d. Nilda evidencia estratégias e ações pensadas para melhorar 

as condições de vida de sua família, além de colocar em evidência outras mulheres que exerciam 

um papel determinante nas suas respectivas estruturas familiares. Fossem aquelas que 

trabalhavam nas salinas e já “ajudava um pouco”, mostrando que os ganhos financeiros não 

eram muitos; fosse a mãe dela que vivia na roça, lugar de onde veio e que, no discurso dela, se 

mostra uma referência poderosa (era a mãe dela quem criava, matava e vendia o porco, era a 

mãe – esteio da família – quem garantia a fartura na mesa mesmo quando não tinha carne) a 

fala de d. Nilda deixa exposta uma linhagem de mulheres cuja determinação não aceita um 

destino que lhes é imposto e evidencia o protagonismo na construção de suas próprias histórias. 

É necessário reconhecer a centralidade da agência das mulheres que agiam nas mais 

diferentes frentes da economia salineira. É preciso olhar e ver que estavam presentes na salina 

carregando o sal, que estavam presentes em suas casas organizando e cuidando do bem-estar 

da família, estavam presentes na economia paralela ao sal quando buscavam alternativas 

financeiras para garantir um aumento na renda familiar e presentes nas lutas apoiando seus 

companheiros nas reivindicações que faziam por melhores salários e condições de trabalho. 

Esse papel desempenhado pelas mulheres salineiras é, na sua quase totalidade, ignorado pela 

memória local, assim como pela historiografia que, até então, não identificou a ação de 

                                                 
82 Entrevista realizada por mim em 22/08/2010 no processo de pesquisa para o desenvolvimento da minha 

dissertação de mestrado. Trechos da entrevista podem ser encontrados em CHRISTOVÃO, João Henrique 

de Oliveira. Do sal ao sol: a construção social da imagem do turismo em Cabo Frio – 2011. op. Cit. 
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fundamental importância dessas mulheres na luta por uma vida mais digna para suas famílias e 

para a própria organização dos salineiros na luta pelos seus direitos. 

Seu Aldir, mais conhecido como Didi do Sindicato, ressaltou a importância de sua 

companheira na sua trajetória sindical e nas lutas do dia-a-dia ao falar da casa que conseguiu 

construir com a ajuda dela e dos companheiros de trabalho.  

 

 

“Eu digo (pausa), aquela casa, eu tava fazendo com ajuda dos companheiro, todo feriado 

e dia santo ia dois pedreiro e dois servente pra lá... A minha mulher ia pra lá 

(pausa)minha mulher me ajudou muito... A gente, no fundo, tinha um 

barraquinho, panela e tal... Ela fazia um almoço ali, uma peixada, ou então uma 

carne ensopada... Era um almoço que dava pra quatro, cinco... Nóis trabalhava até 

três horas da tarde... Três horas da tarde parava, todo mundo comia, ia 

embora...Eles não cobrava um tostão... Deus lá tenha no céu... Finado Andrade e outros 

lá que me ajudaram muito... Já morreram... Eu, era mais novo, né... Que nessa época 

tinha vinte, vinte e poucos anos, eles já era homem de quarenta e tanto, cinquenta anos, 

já foram...”83 (grifo meu) 

 

 

Evidentemente que isso não significa que as mulheres salineiras não estivessem sujeitas 

às muitas implicações de viverem numa sociedade patriarcal. A diferença está na maneira como 

elas, enquanto membros de uma classe social que precisava buscar alternativas possíveis numa 

sociedade que limitava as possibilidades de ascensão social ou mesmo de uma vida apenas com 

um pouco menos de dificuldades, eram capazes de encontrar formas para viver com mais 

dignidade em seus arranjos internos. 

Essa não é uma questão exclusiva das salineiras, antes é uma característica das classes 

populares que buscam as saídas possíveis para a sua sobrevivência. Dona Nilza, pioneira na 

fabricação de biquínis em Cabo Frio quando o turismo começou a despontar na cidade no início 

da década de 1950, disse em uma entrevista: 

 
 

“Eu morava aqui na Gamboa, me casei novinha com 15 anos. Aí meu marido foi pro 

exército e as minhas irmãs trabalhavam na Ogiva e aí conheceram Tônia Carrero. Eu 

comecei com Tônia Carreiro, desmanchando os biquínis dela e fabricando. Aí eu 

desmanchava as peças, eu não entendia nada de costura, desmanchava as peças, tirava 

                                                 
83 Aldir José de Souza, mais conhecido como Didi do Sindicato, foi presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria Extrativista de Sal de Cabo Frio, Araruama e São Pedro da Aldeia no final da 

década de 1950. Seu Didi foi um dos líderes da grande greve de 1960 e, posteriormente, foi eleito vereador 

(1962) com o voto dos salineiros da cidade. Seu Didi foi cassado com o primeiro grupo de políticos que 

perderam seus mandatos após o golpe civil-militar de 1964. A entrevista foi concedida a mim e ao professor 

ViniciusTeixeira Santos (IFF –campusCabo Frio) em 30 de junho de 2014. Na ocasião da entrevista seu 

Didi estava com 85 anos, morava em uma casa simples no bairro Manoel Corrêa, na periferia da cidade e 

apresentava diversos problemas de saúde, incluindo um grave problema de coluna que limitava 

imensamente os seus movimentos em função, segundo ele, dos anos que trabalhou como taxista à noite. 
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o molde e aí costurava tudo de novo. Assim eu fazia, aí eu entregava a peça e ela nem 

sabia que eu desmanchei”.84 

 

 

Assim como d. Nilda que casou aos 16 anos, d. Nilza casou-se aos 15. Em comum além 

da idade, o fato de serem oriundas de classes populares e a capacidade de negociar alternativas 

no interior do núcleo familiar de modo a encontrar os caminhos possíveis, que garantissem, a 

elas e às suas famílias, melhores condições de vida. 

Essa mesma capacidade e protagonismo feminino pode ser percebida em realidades que, 

apesar de distintas, estão próximas no que tange às origens populares que as caracteriza e às 

necessidades inerentes a essa condição. Ao analisar o trabalho fabril de migrantes nordestinos 

em São Miguel Paulista, Paulo Fontes nos mostra que  

 

 

“O trabalho feminino na fábrica, entretanto, era geralmente visto pelos homens como 

secundário e temporário. O casamento deveria, em termos ideais, marcar o fim do 

trabalho fabril para as mulheres, que passariam a assumir a tarefa de cuidar da casa e 

dos filhos e deveriam deixar ao homem o papel de provedor do lar. [...]. Nem sempre, 

porém, as condições financeiras permitiam o imediato abandono do trabalho após o 

casamento”. (FONTES, 2008) 

 

 

É esse protagonismo feminino que se impõe acima de determinadas convenções que se 

faz necessário ressaltar de modo a reconhecer o papel fundamental desempenhado pelas 

salineiras cabo-frienses no processo de produção de sal que construiu fortunas às custas, 

inclusive, da memória acerca daquelas mulheres.  

As palavras de d. Nilda hoje, passados nove anos da entrevista e três da sua morte, fazem 

todo o sentido. Suas reflexões constituem-se em um ponto de partida para pensar a questão de 

gênero no sentido atribuído por Tilly: 

 

 

“Ainda que definidas pelo sexo, as mulheres são algo mais do que uma categoria 

biológica; elas existem socialmente e compreendem pessoas do sexo feminino de 

diferentes idades, de diferentes situações familiares, pertencentes a diferentes classes 

sociais, nações e comunidades; suas vidas são modeladas por diferentes regras sociais 

e costumes, em um meio no qual se configuram crenças e opiniões decorrentes de 

estruturas de poder. Mas, sobretudo porque, para o historiador, em função do processo 

permanente de estruturação social, assim denominado por Philip Abrams, as mulheres 

vivem e atuam no tempo”. (TILLY, 1990) 

 

As salineiras cabo-frienses viveram e atuaram em um tempo e espaço que não as 

reconhecia enquanto agentes de transformação da sociedade. Como d. Nilda, todas as demais 

                                                 
84 Entrevista concedida ao autor em 11/11/2010. 
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mulheres anônimas que aparecem no filme tinham em suas famílias e no processo produtivo do 

sal uma participação que vai muito além de um mero papel de coadjuvantes que a elas se quer 

atribuir. Compreender esse papel é dar um passo à frente no entendimento da complexa teia de 

relações existentes naquela sociedade.  

Só por mostrar as mulheres na colheita do sal, registrando uma ação que é ignorada pela 

maioria das pessoas e que está completamente ausente dos registros historiográficos, o filme já 

teria cumprido o seu papel. Contudo, ele é mais do que isso, a cada novo olhar, a cada nova 

pergunta, o filme é capaz de nos mostrar aspectos que, de outra forma, continuariam a passar 

despercebidos para a maioria de nós.  

Em comum entre as mulheres das classes populares que não tinham fortuna e não 

herdaram salinas e aquelas que eram proprietárias, há o fato de não haver um só registro de 

óbito que as caracterize como salineiras. Em Cabo Frio, mesmo após a morte, esse título 

continuava a ser concedido apenas aos homens. 

 

1.7 O HOMEM INVISÍVEL 

 

 
Figura 16 O homem invisível85 

 

                                                 
85 Fotografia Wolney Teixeira/Acervo Wolney, c. 1948. In: TRINDADE, Mauro. O Sal da Terra: 

fotografias da Região dos Lagos, 1930/1970 – Rio de Janeiro: Documenta Histórica, 2011, pp. 42-3. 
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A fotografia acima pode num primeiro momento, a partir de um olhar desatento, sugerir 

um certo protagonismo por parte do homem ali retratado. Contudo, para entendermos de modo 

mais profundo o papel desse homem na cena e, por conseguinte, o papel dos trabalhadores do 

sal na sociedade cabo-friense, bem como o processo de invisibilização que se faz desses 

trabalhadores, é necessário analisarmos de forma mais detida e cuidadosa, cada um dos aspectos 

dessa imagem. 

Em primeiro plano, ocupando o canto inferior direito da imagem, um homem negro em 

pé com os pés dentro de um cristalizador sustenta seu instrumento de trabalho – um rodo de 

madeira – na posição típica de quem está colhendo o sal. Pouco sabemos sobre esse homem 

específico, apenas que ele, certamente, era um salineiro. As suas feições não são distinguíveis 

posto que seu rosto está sob a única sombra que é possível ser percebida na cena, a de seu 

próprio chapéu. A sombra em questão nos informa que a fotografia foi produzida em torno do 

meio-dia, horário em que, mesmo no pico da safra, dificilmente algum trabalhador estaria 

dentro de um cristalizador em função das altas temperaturas ali registradas. 

Dessa forma fica claro que o objetivo não é retratar o trabalho ou o trabalhador; se assim 

o fosse – e há imagens que o fazem86 – o horário escolhido seria outro, sobretudo em plena 

safra, momento em que as salinas ficavam coalhadas de trabalhadores a maior parte do tempo. 

Aquele homem em questão, encontra-se ali apenas para compor a cena, é mero elemento 

cênico que nos obriga a levantar hipóteses para definir o grau de importância da presença dele 

ali e nos permita extrair outras informações que nos ajudem a compreender o contexto em que 

a imagem foi produzida. 

O fato dele estar dentro de um cristalizador por volta do meio-dia é, talvez, o aspecto 

mais emblemático no que concerne àquela imagem. 

O fotógrafo monta a cena. Utilizando uma abertura mínima no diafragma de sua 

objetiva, ele produz uma imagem com uma profundidade de campo máxima que favorece a 

nitidez e a luminosidade da cena. Apesar disso a imagem não é totalmente clara; apesar de toda 

a nitidez da cena não é possível distinguir se ele está ou não calçando botas. Longe de ser um 

detalhe há muito o que se considerar a esse respeito para entendermos as condições de trabalho 

a que os salineiros estavam sujeitos e o significado da cena. Em primeiro lugar é preciso levar 

em conta que há uma grande possibilidade daquele homem, caso estivesse de fato trabalhando, 

                                                 
86 Ver figura 12 desse trabalho. Cabe ressaltar que imagens como essa aqui citada (figura 12) em que 

aparecem diversos salineiros trabalhando numa mesma cena, são pouco comuns no universo da indústria 

salineira fluminense. 
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não estar usando botas. Apesar desse equipamento ser uma exigência antiga da luta dos 

trabalhadores, ele normalmente não era fornecido pela maioria das salinas. Por outro lado, se 

considerarmos o horário em que a imagem foi feita, dificilmente aquele homem, ou qualquer 

outro, entraria num cristalizador sem as botas, caso estivesse de fato trabalhando. As botas, 

assim como os demais equipamentos de proteção, quando havia, eram exceção nas salinas cabo-

frienses. O INS reconhecia o problema, mas a sua ação ficava restrita ao discurso. 

 

 

“O Instituto Nacional do Sal não desconhece o problema do trabalhador de salina. A 

distribuição de óculos escuros e botas de borracha, para anular os efeitos nocivos do sol 

e do sal, e a elaboração de um plano de ampla assistência social, constituem afirmações 

de uma proteção generosa e digna de louvores”.87 

 

 

Treze anos após a criação do INS o problema da falta de equipamentos de segurança 

persistia, e os motivos dos louvores a que o Instituto se achava merecedor não se concretizaram 

na maioria dos locais de trabalho. 

Mas voltemos ao homem invisível. Afim de compreender o contexto de produção 

daquela imagem e o papel desempenhado pelos trabalhadores naquela sociedade, há que se 

considerar o local onde a foto foi feita. O fato dessa imagem ter sido feita em Perynas – a 

primeira, maior e principal salina de toda a região – nos leva a considerar a possibilidade do 

salineiro ali retratado, estar sim, posando com as botas, já que isso seria uma forma de 

demonstrar o cuidado e apreço que aquela empresa queria fazer acreditar que tinha para com 

seus empregados. Ainda que não possamos afirmar categoricamente que o trabalhador estivesse 

utilizando botas, o que se pode asseverar é a preocupação que a empresa tinha em construir uma 

imagem de si como sendo um empreendimento moderno e próspero, o que ia ao encontro dos 

interesses de seu proprietário, o médico e político fluminense Miguel Couto Filho. 

É necessário considerar que essa imagem foi produzida em 1948, mesmo ano em que o 

filme Salinas Cabo Frio foi produzido e que Miguel Couto, então deputado federal, assumiu a 

relatoria do projeto de Lei que propunha a adição de iodo ao sal de cozinha como forma de 

combater o bócio endêmico no Brasil. Há todo um contexto que buscava apresentar o local de 

trabalho, o produto e seus proprietários como parte de um processo moderno, eficiente e 

fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto a apresentação do 

trabalhador devidamente paramentado de modo a inspirar que seus direitos são respeitados é 

parte essencial da cena. 

                                                 
87 Revista Brasil Salineiro, ano 1 – Novembro, 1953 – nº 2, p. 28.   
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A importância de Perynas é tal que, cinco anos após essa imagem ser produzida, a 

Revista Brasil Salineiro em seu segundo número trazia em suas páginas uma matéria sobre a 

empresa na qual o que chama a atenção é o seu tom de propaganda. A matéria é mais um 

elemento que nos leva a considerar a possibilidade do homem retratado na fotografia estar, de 

fato, calçando botas de borracha, ainda que saibamos que, mesmo em Perynas, poucos recebiam 

esse material. Diz a matéria da Brasil Salineiro: 

 

 

“Perynas: atestado de progresso do Parque salineiro Fluminense. 
A CIA. SALINAS PERYNAS, localizada no próspero município fluminense de Cabo 

Frio, mantém os seguintes serviços sociais desde 1928, sendo pioneira, em muitos 

aspectos, nas providências assistenciais ao operário, hoje adotadas pelas leis 

trabalhistas:[...] 

No Brasil, não há talvez estabelecimento salínico tão progressista como a Perynas. Foi 

pioneira na assistência médico-social, religiosa, cívica, moral e desportiva aos 

empregados”.88 

 

 

Ainda que essa matéria tenha sido produzida cinco anos após a imagem aqui analisada, 

ela traz elementos que permitem levantar hipóteses sobre as intenções da empresa e que podem 

contribuir, especificamente, para melhor entender o papel daquele homem naquela fotografia. 

Se considerarmos que o homem em primeiro plano não é o elemento central dessa 

imagem; qual seria, então, esse elemento? 

A resposta é a própria salina – o espaço de produção – é ela quem se mostra por inteiro 

no centro da imagem, no local exato para o qual a nossa visão é atraída pelo movimento dos 

sarrafos de pinho de Riga utilizados para a construção dos quadros cristalizadores, são eles que 

dirigem o nosso olhar em direção ao ponto de fuga da imagem. Os sarrafos que limitam a quadra 

em que o homem se encontra se iniciam nas extremidades laterais da imagem de forma quase 

simétrica e se estendem numa perspectiva rumo ao infinito, gerando uma sensação de 

grandiosidade e infinitude, até encontrarem-se no horizonte. Ao longo de todo o trajeto uma 

série de pequenos montes de sal recém colhidos reforçam a ideia do local (a salina) e do produto 

(o sal) como elementos centrais da imagem. 

Espalhados por sobre os passeios entre os cristalizadores à espera dos trabalhadores que 

iriam adicioná-los às eiras, os pequenos montes de sal são, talvez, a única referência possível 

em relação ao trabalho que o homem da cena estaria supostamente realizando. 

                                                 
88 Revista Brasil Salineiro,ano 1, nº 2, Novembro, 1953, pp. 42-3. 
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Na extremidade esquerda da imagem observa-se, ao fundo, um barracão próprio para 

curar uma parte do sal ao abrigo do tempo; há também grandes eiras89 já formadas e dois 

grandes e imponentes moinhos de vento, com as pás de um terceiro entre eles. 

Na extremidade direita da imagem vemos mais dois moinhos por trás de uma casa que, 

provavelmente, era utilizada como residência por um dos trabalhadores fixos de Perynas.90 

Todos os elementos presentes na cena cumprem a função de corroborar uma mesma 

ideia; qual seja: a de mostrar aquele espaço como um grande complexo industrial que, 

encontrando-se em plena produção, demonstra todo o seu poder e esplendor. A imagem como 

um todo concorre para a construção de uma dada memória que tem, no local e no produto, 

elementos centrais desse modelo. 

A cena valoriza a salina e o sal, ambos inseridos no contexto urbano da cidade de Cabo 

Frio que à época destacava-se, entre outras coisas, pela sua pobreza social e econômica. Há na 

cidade uma pobreza material e uma falta de perspectiva que é insistentemente apontada por 

diferentes autores. Saint-Hilaire no século XIX se referiua Cabo Frio como uma cidade que 

 

 

“[...] não merece atualmente, mais que em 1648, o título pomposo com que a 

enfeitavam. À exceção de 5 a 6 casas assobradadas todas as outras são térreas; são 

cobertas de telhas, mas baixas, pequenas, com janelas estreitas; e os grandes pedaços de 

reboco caídos da maioria delas, deixam ver a terra vermelha com que foram construídas, 

bem como os pequenos pedaços de madeira, transversais, da grossura de um dedo, que 

compõem a sua armação. O interior dessas míseras moradias corresponde ao exterior e 

demonstra pobreza”. (SAINT-HILAIRE, 1974) 

 

 

Assim como Saint-Hilaire, essa característica da cidade é registrada por diferentes 

pesquisadores até o início da segunda metade do século XX e, por mais que esses registros 

tomem por base dados empíricos que mostram o modesto desenvolvimento econômico e social 

da pequena cidade, eles contrastam com uma dada memória que é expressa das mais variadas 

formas, exaltando um suposto passado de glórias e grandeza em que o principal personagem é, 

invariavelmente, o Sal. 

O Sal, assim mesmo, grafado em maiúscula como se vivo fosse. Personificado por uma 

memória que busca garantir ao lugar, através da sobrevalorização do produto, um certo 

destaque, uma dada nobreza que, de fato, nunca experimentou. 

                                                 
89 As eiras eram os montes de sal que eram formados pelos trabalhadores e que permaneciam ao relento 

“curando” o sal das impurezas ali presentes. Também eram chamadas de pirâmides de sal pelo seu formato. 

Por conta das características do clima da região de Cabo Frio, essa cura nunca chegava ser feita a contento. 
90 Alguns dos trabalhadores fixos de Perynas tinham o privilégio de morar em casas que eram cedidas pela 

empresa mas que permaneciam como propriedade dela. 
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O Sal, não os salineiros, não os trabalhadores, nem tampouco os donos de salinas, ainda 

que, em alguns casos, esses últimos sejam mencionados como grandes empresários que 

contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da cidade. 

A deferência dada ao Sal é estendida, quando muito, às Salinas. Dessa forma, assim 

como o produto, o local de produção também é personificado; de modo que a influência desses 

dois elementos – o local e o produto – é tão forte que, mesmo com a inevitável falência daquela 

atividade econômica e o desaparecimento quase que completo dos lugares de memória relativos 

à indústria salineira, cristalizou-se uma dada memória de imponência sobranceira que se 

mantém perene, permanece.  

Na verdade, estranho seria se de tal atividade secular não se tivesse essa memória 

imponente, uma vez que o Sal – o produto – foi elevado à condição de símbolo municipal e o 

local – Salinas e Moinhos91 – foram utilizados à exaustão como meio de divulgação e 

propaganda, inclusive, pela atividade que se sobrepôs à própria indústria salineira e deles se 

desfez – o turismo92. 

Essa memória, que invisibiliza os trabalhadores, se expressa sobremaneira através da 

iconografia, e é em imagens como essa que o trabalhador, apesar de estar presente, desaparece 

na cena. 

 

1.8 PARA ALÉM DA FOTO: O FOTÓGRAFO E SEU ACERVO – ELEMENTOS 

PARA A CONSTRUÇÃO DE (IN)VISIBILIDADES. 

 

O autor da imagem aqui analisada (figura 16) – Wolney Teixeira de Souza – fotografou 

os mais diferentes temas e ângulos da sociedade cabo-friense durante mais de cinco décadas. A 

ação de Wolney resultou no acervo fotográfico mais importante de toda a Região dos Lagos no 

período compreendido entre as décadas de 1930 e 1970. Wolney é, dessa forma, um dos 

personagens que mais contribuiu para a construção de uma dada memória sobre a cidade de 

Cabo Frio e sobre as atividades que lá se desenvolveram. Para aquilo que aqui nos interessa, há 

                                                 
91 Os moinhos de vento acabaram sendo objeto de tombamento em 1997, período posterior à pesquisa que 

empreendemos aqui. O tombamento dos moinhos, contudo, não foi suficiente para garantir a sua proteção. 

Como os demais espaços referentes à indústria salineira, a maioria deles foi destruída. A lei que decretou o 

tombamento dos moinhos foi a Lei nº 1.409 de 28 de agosto de 1997, que declarava “a preservação 

permanente dos moinhos de vento usados nas salinas do município, bem como as áreas onde estão 

instalados, num raio de quinze metros em torno do mesmo”. A lei foi assinada pelo prefeito Alair Corrêa 

no dia 15 de setembro de 1997. 
92 Sobre a transição da economia baseada na indústria salineira para uma economia baseada no turismo ver 

minha dissertação de mestrado, CHRISTOVÃO, João Henrique de Oliveira. Do sal ao sol: a construção 

social da imagem do turismo em Cabo Frio. op. Cit. 



91 

 

no acervo que ele criou uma quantidade significativa de negativos sobre a principal atividade 

econômica desenvolvida na cidade ao longo de todo o período por ele fotografado – a indústria 

salineira. 

Quanto ao estilo, Wolney é um fotógrafo que se inscreve no que poderíamos chamar de 

tradição dos cronistas visuais e cuja obra deixa entrever a influência de diferentes fotógrafos. 

Tendo registrado desde grandes paisagens naturais às transformações urbanas, passando pelo 

cotidiano da população local, Wolney se firmou como um fotógrafo que “pintava” grandes e 

belas paisagens e, segundo Mauro Trindade, Wolney 

 

 

“Procurou retratar a cidade colonial, as praias e a restinga por conta própria, na 

esperança de vendê-las como cartões postais, em procedimento análogo aos fotógrafos 

do século XIX. Naquele momento enquanto pintores como Manuel Araújo Porto Alegre 

preocupavam-se com o impacto da fotografia na pintura e com a concorrência que a 

fotografia fazia às técnicas mais tradicionais de representação, muitos fotógrafos 

esforçavam-se em seguir o exemplo dos pintores, procurando efeitos que aproximavam 

a fotografia da pintura. É o caso do repoussoir – do francês repousser, ou rechaçar – 

que consiste em afastar o tema principal da pintura e em guiar o olhar do espectador 

mediante a inclusão de outras imagens em primeiro plano na pintura no desenho ou na 

gravura. (TRINDADE, 2011). 

 

 

A pintura, aliás, manteve, desde sempre, uma relação de amor e ódio coma fotografia 

que chegou a ser acusada de parricida, ainda que por um curto período. Susan Sontag nos mostra 

que 

 
 

“A época em que a fotografia foi amplamente atacada (como parricida, com relação à 

pintura, e predatória, com relação às pessoas) foi breve. A pintura, está claro, não se 

extinguiu em 1839, como previu afoitamente um pintor francês; os ressentidos logo 

pararam de denegrir a fotografia como uma cópia servil; e em 1854 um grande pintor, 

Delacroix, declarou gentilmente como lamentava que uma invenção tão admirável 

tivesse chegado tão tarde”. (SONTAG, 2004) 

 

 

Se Delacroix externou seu lamento sobre a invenção tardia da fotografia, Henri Cartier-

Bresson afirmava categoricamente: “Passo meu tempo a copiar, a calcular as proporções nos 

livrinhos de reproduções de pinturas que não me deixam nunca. [...]Nós atingimos uma coisa 

menos permanente que os pintores”93. Como disse Sontag, a fotografia não morreu e, a troca de 

gentilezas presente nos registros de Delacroix e Cartier-Bresson acabaria, por fim, servindo de 

                                                 
93 CARTIER-BRESSON, Henri. Apud. SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e 

permanência. São Paulo: SENAC, São Paulo, 2010 p. 43. Soulages afirma que “Cartier-Bresson faz da 

fotografia não mais a ciência rainha de que falávamos, mas uma arte que nunca chegará a rivalizar com a 

pintura” 
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inspiração para gerações de mestres da fotografia em quem Wolney viria a se inspirar para fazer 

os seus belos “quadros”. 

Entre as mais de dez mil imagens que compõem o Acervo Wolney, salta aos olhos a 

beleza que emana do conjunto de fotografias referentes ao universo do sal, em seus mais 

variados aspectos. Para efeito de uso nessa tese, cuja parte da pesquisa se expressa nesse texto, 

utilizo como corpus documental o primeiro e único livro publicado com fotografias desse 

fotógrafo, O Sal da Terra94. Esse livro, no qual a imagem acima se inclui, contém 72 fotografias 

de diferentes temas e épocas feitas pelo fotógrafo. Fruto de um projeto que incluiu uma 

exposição no Centro Cultural da Caixa, na cidade do Rio de Janeiro, o livro possui, entre as 

imagens nele registradas, 10 fotografias sobre o universo do sal. 

Além das imagens autorais o livro contém ainda outras 20 fotografias que acompanham 

o texto de apresentação e que nos auxilia na análise que fazemos aqui. 

 

1.9 PARA ENTENDER UMA FOTOGRAFIA/PARA ENTENDER ESSA 

FOTOGRAFIA 

 

Uma das fotografias não autorais presente no livro Sal da Terra que nos ajuda a 

interpretar a figura 16 é uma fotografia de Augusto Malta cuja imagem mostra um grupo de dez 

homens muito bem vestidos trajando terno, sapato e chapéus, de pé nos passeios entre as 

quadras dos cristalizadores de uma salina. Na foto, de grande plasticidade, é possível perceber 

toda a extensão da salina permitindo, inclusive, observar claramente bem ao fundo, dois grandes 

moinhos de vento. No passeio principal, alguns membros da comitiva exibem em suas mãos 

punhados de sal de modo a demonstrar a importância e valor do produto em questão. A imagem 

dos homens refletida nos cristalizadores completa a cena. 

 

                                                 
94 TRINDADE, Mauro. O sal da terra, op. Cit. 
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Figura 17 A comitiva de Francisco Pring entre cristalizadores de uma salina95 

 

Há ainda nessa imagem uma legenda de grande importância onde se pode ler “Cabo Frio 

1-5-1915”. 

Como Malta, Wolney também legendava suas fotografias e, ainda que isso não seja 

exclusividade desses dois fotógrafos, não há como não estabelecer aí uma relação. Não uma 

relação entre eles, mas entre o fato de legendar as fotografias e a intencionalidade do fotógrafo. 

Antônio Ribeiro de Oliveira Júnior chama a atenção para o fato de que Malta, como qualquer 

fotógrafo, 

 

 

“Ao escolher um assunto, optar por um ponto de vista e determinar a formação 

compositiva, sabia que estava impondo sua visão pessoal. Não poderia ter, é lógico, o 

controle sobre a recepção, mas dava forte carga conotativa, especialmente quando 

legendava a própria superfície da imagem, como se quisesse destacar o que 

realmente deveria ser visto”.96 (grifo meu) 

 

 

                                                 
95 Fotografia de Augusto Malta/Acervo Wolney. In: TRINDADE, Mauro. O sal da terra: fotografias da 

Região dos Lagos, 1930/1970 – Rio de Janeiro: Documenta Histórica, 2011, p. 28. 
96 OLIVEIRA JÚNIOR, Antônio Ribeiro de. O visível e o invisível: um fotógrafo e o Rio de Janeiro no 

início do século XX. In: SAMAIN, Etienne (org.). O fotográfico – 2ed. – São Paulo: Editora 

Hucitec/Editora SENAC São Paulo, 2005. p. 79. 
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Como disse Oliveira Júnior, não há como o autor ter controle sobre a recepção. A 

interpretação é condição intrínseca à análise de quem recebe a mensagem. É nela que se 

completa o ciclo daquilo que Philippe Dubois chama de mais do que uma simples imagem. 

 

 

“A foto não é apenas uma imagem [...], é também, em primeiro lugar, um verdadeiro 

ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, algo que não se pode 

conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo que a anima sem comprová-la 

literalmente: algo que é, portanto, ao mesmo tempo e consubstancialmente, uma 

imagem-ato, estando compreendido que esse ‘ato’ não se limita trivialmente apenas ao 

gesto da produção propriamente dita da imagem (o gesto da ‘tomada’), mas inclui 

também o ato de sua recepção e de sua contemplação”. (DUBOIS, 2006) 

 

 

Ao procedermos à interpretação das imagens do livro acima referidas – tanto a do 

Wolney, quanto a de Augusto Malta – as legendas assumem uma dimensão expressiva. Ao 

grafar no negativo de vidro “Cabo Frio 1-5-15”, é possível, no limite da interpretação, 

identificar a Cabo Frio de Malta com a salina. Era essa a atividade que estava se desenvolvendo 

e que se destacava no município no momento que Malta faz o registro no ano de1915, era isso 

que estava em evidência e era para isso que o fotógrafo buscava chamar a atenção. Ele não 

particulariza a cena, não cita os que ali foram retratados, nem faz menção ao fato daquela salina 

e da comitiva ali presente terem relação direta com Francisco Pring, importante empresário do 

setor salineiro que, muito provavelmente, deve ter pagado por aquela fotografia. Para Malta 

Cabo Frio eram as salinas e aquela salina era Cabo Frio. Entre outros meios, esse é um que 

contribui para cristalizar essa memória específica em que se faz relação direta da cidade com o 

local e com o produto. 

Da mesma forma a fotografia de Wolney (Figura 16) traz grafado em seu corpo “Cabo 

Frio – E. do Rio – Salina Perynas” e traz ainda a assinatura do autor. No esforço de interpretação 

aqui realizado, a legenda vem corroborar o que a análise da imagem diz. Aquela, 

definitivamente, não é a fotografia de um trabalhador, não é o registro da hostil atividade da 

colheita do sal. Aquele é o registro da área de produção, é a representação do poder econômico 

local e, em última análise, a representação do poder político de seu proprietário – o médico e 

deputado Miguel Couto Filho. 

O exercício da crítica não nos permite abrir mão das implicações relativas ao contexto 

em que a imagem foi produzida e, como afirma Dubois, “o que uma fotografia não mostra é tão 

importante quanto o que ela revela” (DUBOIS, 2006). 

Dubois não é o único teórico da fotografia a afirmar que a imagem, seja qual for, não se 

completa ao ser produzida, o ciclo só se fecha quando da interpretação da mensagem ali contida 
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e isso só ocorre quando alguém a recebe e a lê. Só aí o processo está concluído, não antes. 

Vilém Flusser chama a atenção para o caráter aparentemente objetivo das imagens, 

 

 

“O caráter aparentemente não simbólico, objetivo, das imagens técnicas faz com que 

seu observador as olhe como se fossem janelas e não imagens. O observador confia nas 

imagens técnicas tanto quanto confia em seus próprios olhos. Quando critica as imagens 

técnicas (se é que as critica), não o faz enquanto imagens, mas enquanto visões do 

mundo. Essa atitude do observador em face das imagens técnicas caracteriza a situação 

atual onde tais imagens se preparam para eliminar textos. Algo que apresenta 

conseqüências altamente perigosas”. (FLUSSER, 2009) 

 

 

Flusser afirma ainda que “[...] a crise dos textos implica o naufrágio da História toda, 

que é estritamente, processo de recodificação de imagens em conceitos. História é explicação 

progressiva de imagens, desmagicização, conceituação” (FLUSSER, 2009). É esse processo de 

recodificação que buscamos realizar com relação a essa imagem (figura 16). A complexidade 

desse processo é maior na medida em que a imagem fotográfica traz elementos que tanto nos 

auxiliam a conhecer o espaço físico ali retratado, quanto a identificar melhor quem eram e como 

operavam aqueles trabalhadores. Ela contribui ainda para o entendimento acerca de como uma 

dada memória é produzida em detrimento de outra, o que muito nos ajuda a pensar nas 

consequências diretas desse processo no que se refere ao imaginário a respeito dos 

trabalhadores do sal. É necessário um esforço de interpretação que vá no sentido oposto à 

máxima estabelecida pelo provérbio chinês que afirma que “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”97. 

Não vale! 

É certo que a memória enquanto elemento do presente retrata um ponto de vista que tem 

lugar na atualidade e, como tal, já processou uma série de mudanças por parte daqueles que a 

acessam. Ela é expressão de como as pessoas veem a partir das referências do presente, um 

determinado processo vivido tempos atrás. Por outro lado, os elementos que despertam nossa 

memória são, muitas das vezes, carregados de intencionalidade no momento de sua produção, 

como é o caso da fotografia aqui em questão. 

As imagens da indústria salineira da Região dos Lagos, de um modo geral, e de Cabo 

Frio, em particular, são imagens que evidenciam o local (a salina) e o produto (o sal) e ajudam 

a construir uma memória baseada nesses dois elementos. O que é posto em evidência, o que é 

trazido para o centro da cena, o que se busca cristalizar como expressão daquela cultura são o 

                                                 
97 SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência –São Paulo: SENAC, 2010 p. 260. 
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local e o produto, não o trabalho ou o trabalhador; menos ainda as mazelas às quais aquelas 

pessoas estavam expostas. Extrair da imagem essas impressões, construir um discurso que seja 

capaz de dar conta do que é mostrado e do que é omitido é um desafio que precisa ser enfrentado 

permanentemente. 

A imagem fala através daquilo que mostra e da forma pela qual ela mostra, mas é 

fundamental que perguntemos também sobre aquilo que ela não mostra, aquilo sobre o qual ela 

se cala. É da análise desse conjunto de informações que esperamos ser capazes de identificar 

os elementos que nos ajudem a compreender todo o processo, como mostra John Berger. 

 

 

“A disposição formal de uma fotografia não explica nada. Os eventos retratados são em 

si mesmos misteriosos ou explicáveis, dependendo do conhecimento ou do 

desconhecimento prévios do espectador ao ver a imagem. [...] Uma fotografia, ao 

registrar o que foi visto, sempre e por sua própria natureza se refere ao que não é visto. 

Ela isola, preserva e apresenta um momento tirado de um continuum. [...] Mas a 

fotografia não tem uma linguagem própria. Aprende-se a ler uma imagem fotográfica 

como se aprende a ler pegadas ou cardiogramas. A linguagem com a qual lida é a 

linguagem dos acontecimentos. Todas as suas referências são externas a ela. Daí o 

continuum”. (BERGER, 2017) 

 

 

A invisibilidade social a que os salineiros sempre foram expostos é um aspecto essencial 

a ser analisado para que possamos entender a trajetória daqueles trabalhadores. Essa condição 

diz respeito diretamente à história de vida daqueles homens e mulheres e se expressa das mais 

variadas formas. Nesse processo centenário de invisibilização social a face mais visível da ação 

de não ver é a quase inexistência de memórias públicas, coletivas, acerca desse grupo social. 

Há um número reduzido – quase insignificante – de referências acerca das atividades desses 

trabalhadores, de suas vidas e mesmo de seus registros trabalhistas e prontuários médicos. A 

cidade que durante tanto tempo viveu da produção do sal não guardou lugar para contar as 

histórias desses trabalhadores. 

Esse processo perverso, que ocorre a partir de vários fatores e não apenas de um, exige 

de nós uma atenção redobrada posto que não é explícito, não se enuncia, não é declarado. A 

invisibilização social é construída nas frestas do sistema, na relação paternalista estabelecida 

entre o dono da salina e os salineiros, no silêncio da legislação que se omite em relação a 

direitos, nas redações dos periódicos que personificam nos donos das empresas a 

responsabilidade pela produção da riqueza, nos púlpitos das igrejas e nas salas de aula. Otto 

Lara Rezende num momento de rara felicidade traduziu em palavras o ato de não ver, 

expressando poeticamente como somos capazes de ver não vendo. Diz o poeta: 
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“De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo. 

Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver... 

Parece fácil, mas não é. 

O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade... 

[...] 

De tanto ver, você não vê... 

O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem... 

Mas há sempre o que ver... 

Gente, coisas, bichos... 

E vemos? 

Não, não vÉ preciso, pois, confrontar o “monstro da indiferença” de modo a 

ver a agência dos trabalhadores na construção dahistória e retirá-los do papel 

de subalternidade que a eles foi destinado.emos... 

[...] 

Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos... 

É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença”.98 

 

É preciso, pois, confrontar o “monstro da indiferença” de modo a ver a agência dos 

trabalhadores na construção da história e retirá-los do papel de subalternidade que a eles foi 

destinado. 

 

1.10 REPRESENTAÇÕES PARADIGMÁTICAS: A PRODUÇÃO DA 

INVISIBILIDADE NO DIA-A-DIA 

 

As festas populares, sobretudo as religiosas, guardam preciosas informações acerca das 

sociedades que as promovem. No caso de Cabo Frio, a festa da padroeira da cidade sempre se 

destacou como a principal festa da região e sempre atraiu gente de todo o município e dos 

municípios vizinhos. Na década de 1960 as festas da padroeira ganhavam força e esplendor na 

esteira das expressivas safras que se sucediam naquela que se configurou por ser a década de 

ouro da indústria salineira fluminense. 

O aumento na produção de sal e o crescimento da influência política e econômica dos 

proprietários de salinas levou a indústria salineira, no ano de 1968, a ser representada na 

principal festa religiosa da cidade, a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção. Tal ato se 

deu através do santinho de divulgação que, por tradição, sempre foi distribuído como lembrança 

da festa. Esses santinhos traziam, normalmente, uma imagem da padroeira na parte da frente e 

algumas informações básicas sobre a festa escritas no verso como, por exemplo, a data do 

evento e o nome do provedor da festa. 

                                                 
98 REZENDE, Otto Lara. Ver Vendo. 
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Figura 18 Folhinha da festa de Nª Srª d’Assunção/1968 (frente)99 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Acervo particular do autor. 
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Figura 19 Folhinha da festa de Nª Srª d’Assunção/1968 (verso)100 

 

Entre aquilo que mostra e aquilo que cala; entre o que é possível ver e aquilo que não se 

mostra, posto que desde sempre sofreu com a invisibilidade, reside o nosso campo de análise 

do documento acima. Enquanto o local (salina) e o produto (sal) estão ali representados como 

que sob as bênçãos da padroeira; há a omissão – proposital, ou não – daqueles que são os 

responsáveis diretos pela produção da principal fonte de riqueza da cidade, os trabalhadores do 

sal. Da mesma forma como ocorre com os símbolos municipais, a representação impressa na 

lembrança da festa da padroeira da cidade não se digna a registrar a presença do trabalhador 

nem dos símbolos do seu trabalho (rodo, pá, cesto e carrinho de mão). 

                                                 
100 Acervo particular do autor. 
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Trata-se aqui de analisar uma representação que é paradigmática. Buscamos indícios 

que possibilitem identificar em que medida é possível estabelecer uma relação entre o poder 

econômico dos donos de salinas, o poder político101 e o poder religioso local de modo a 

estabelecer hipóteses que permitam entender a ausência dos trabalhadores nessa representação. 

Nessa imagem em que a padroeira da cidade–ladeada por dois moinhos de vento –paira acima 

das quadras de sal enquanto as eiras curam abaixo dela; resta implícita uma sociedade marcada 

pela presença de uma forte religiosidade e uma aliança local entre o poder temporal 

(político/econômico) representado pela salina e o poder espiritual (religioso) representado pela 

imagem da padroeira. 

O trabalhador não tem lugar nessa imagem e a sua ausência diz muito sobre o papel que 

ele ocupa, ou que querem que ele ocupe naquela sociedade. O trabalhador que não está ali 

representado é um homem negro, é uma mulher negra. São aqueles que lutam cotidianamente 

contra a falta de assistência do poder público e contra a exploração dos donos de salina. São 

aqueles que apesar dos pés cortados, corpos curtidos e vistas cansadas lembrarem o Cristo 

martirizado, não são acolhidos pela representação religiosa. 

Longe de ser um mero detalhe, a folhinha da festa da padroeira constitui-se em um 

elemento que merece ser analisado. Vale lembrar que o ano é 1968 e que a capacidade de 

organização dos salineiros já havia promovido greves importantes da categoria de forma isolada 

e em conjunto com outras categorias da cidade. Greves, que como veremos mais à frente, 

haviam obrigado os donos de salinas a negociar acordos bastante vantajosos para os salineiros. 

Contudo, se por um lado a capacidade de organização dos trabalhadores demonstrava o 

poder da categoria e uma certa consciência de classe que deu aos salineiros a possibilidade de 

eleger um representante seu para a Câmara de Vereadores em 1962, por outro, a repressão que 

se sucedeu ao golpe civil-militar de 1964, cassou o mandato do representante salineiro, 

perseguiu líderes sindicais e interveio no sindicato desmobilizando a categoria. Não por acaso, 

a folhinha comemorativa da festa da padroeira da cidade deve ser analisada nessa perspectiva. 

O que ela mostra e o que ela cala tem a ver diretamente com as disputas políticas e econômicas 

que ocorriam naquele momento (1968) e que não se restringem apenas ao município de Cabo 

Frio. 

De qualquer forma, em Cabo Frio, assim como em outras partes do país, os interesses 

mútuos entre o poder temporal e o poder espiritual norteavam as relações entre eles. Vale 

                                                 
101 Ainda que o poder político não esteja explicitamente representado nessa imagem, ele tinha nos donos 

de salinas alguns de seus principais próceres. 
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lembrar que a proximidade entre essas duas representações não havia deixado de existir no já 

distante momento da Proclamação da República quando efetuou-se a separação entre Estado e 

Igreja. 

Segundo Miceli, a cúpula da hierarquia católica manteve 

 

 

“Uma sólida aliança com os setores dominantes, favoráveis às pretensões católicas e 

cientes da colaboração eficaz que a Igreja estava em condições de prestar à consolidação 

da nova ordem social e política [...]um mercado de oportunidades de investimentos 

praticamente inexplorado nos diversos níveis de ensino e de umasérie de negócios”. 

(MICELI, 1988) 

 

 

Conquanto em algumas paróquias, Brasil afora, fosse possível observar os ecos do 

Concílio Vaticano II (1962/65) e da Conferência de Medellín (1968), que viriam a ficar 

conhecidos como Teologia da Libertação e opção pelos pobres na América Latina, essa não era 

a realidade de Cabo Frio102. A religiosidade cabo-friense (no tocante ao catolicismo romano) 

tinha um caráter mais conservador e a aliança entre o poder econômico e o poder religioso local 

se fazia notar de inúmeras formas. 

Por ocasião das comemorações do 9º Jubileu comemorativo do “Aparecimento da 

milagrosa Imagem da Virgem Aparecida de Cabo Frio”, em 1946, o Frei Cláudio Pierezam O. 

F. M. assim descreveu os preparativos para a festa: 

 

 

“A ‘Comissão Organizadora’ é constituída pelas IlmªAutoridades do Município e do 

Estado, e pelas Autoridades eclesiásticas da Paróquia e da Diocese; entre as últimas 

haverá representantes da Ordem Franciscana e da Companhia de Jesus, na pessoa do 

Pe. Vigário de Cabo Frio e na pessoa do RevmºPe. José Coelho de Sousa S. J. DD. 

Presidente da Federação Mariana do Rio. [...]A ‘Comissão de Honra’, constituída dos 

agraciados moradores de Cabo Frio, patrocinará os dias festivos do encerramento na 

seguinte ordem: [...]” (PIEREZAN, 1946) 

 

 

O frade segue citando alista das famílias e grupos empresariais que compunham a 

Comissão de Honra e que reunia a elite política e econômica da sociedade cabo-friense. 

Essa proximidade, contudo, não chega a ser uma novidade. A ligação entre Igreja e 

Estado é anterior ao processo de colonização e foi decisiva, entre outras coisas, para o sucesso 

                                                 
102 Segundo Jukervics, são relevantes os esforços da CNBB no período com o intuito de promover um 

processo de renovação de boa parte do clero nacional com vista às amplas reformas definidas pelo Vaticano 

II. JUKERVICS, Vera Irene. Os santos da Igreja e os santos do Povo: devoções e manifestações de 

religiosidade popular. Tese de doutorado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História, Setor de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Euclides 

Marchi. CURITIBA, 2004.   
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daquela empresa. Também não é novidade que as alianças entre os mais abastados e os párocos 

locais era responsável por patrocinar e viabilizar as quermesses nas paróquias por todo o país. 

Cientes disso, ressaltamos que, o que buscamos aqui é identificar até que ponto as 

representações dessas alianças na cidade de Cabo Frio contribuiu para aquilo que estamos 

chamando aqui de processo de invisibilização de uma determinada categoria de trabalhadores 

– os salineiros. 

Hilton Massa, memorialista cabo-friense, destaca o “papel influente que a religião 

exerceu no processo de ‘acomodação social’ em Cabo Frio” (MASSA, 1996) e chama a atenção 

para as disputas entre diferentes denominações religiosas na cidade. Nas disputas 

político/religiosas locais havia ataques aos mais diferentes grupos, incluindo os maçons e à 

recém-chegada a Cabo Frio, Igreja Católica Apostólica Brasileira – ICAB, a quem o frei 

Pierezan, em seu livro, acusava de uma suposta ligação com o PCB – Partido Comunista 

Brasileiro. 

 

 

“O herege nega uma ou mais doutrinas aceitas pela Igreja Universal, e o cismático nega 

obediência ao Chefe visível desta Igreja, o Papa; praticamente o cismático se torna 

também herege pela consequente negação da origem divina do Papado e pela descrença 

na infalibilidade do Papa em matéria de Fé e Moral. Foi o que sucedeu com o supradito 

movimento, ‘católico e ao mesmo tempo brasileiro’ ou seja universal e simultaneamente 

regional, ‘apostólico e ao mesmo tempo brasileiro’ ou seja antigo desde os tempos dos 

Apóstolos e simultaneamente excogitado vinte séculos mais tarde –mais algumas 

raridades peregrinas da lógica avançada –movimento encabeçado por um elemento 

inconformado consigo, com o ambiente, com a índole da Nação, com os sentimentos e 

diretrizes da Igreja Universal, contra a qual se insurgiu escandalosamente incorrendo de 

própria iniciativa na excomunhão ou exclusão formal da mesma; ensaia ele a 

organização duma Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou da I.C.A.B. como a já vão 

considerando os seus ‘bispos’, uma espécie de sucursal do Cisma Oriental, ou uma tal 

qual associação religiosa-política de cunho partidário subordinada à legislação do 

país à maneira dos partidos políticos; e já é do conhecimento público como essa 

I.C.B. namorou o P.C.B. para um possível consórcio, e também em Cabo Frio esses 

tais ‘icebistas’ mancomunaram-se muito estreitamente com os ‘pecebistas’ contra 

a nossa Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. 

Os icebistas denegriram a fama de nossa gloriosa Cidade perante toda a Nação; 

jamais Cabo Frio lhes perdoará [...] (PIEREZAN1946) grifo meu 

 

 

Essa insinuação do pároco cabo-friense de uma possível relação da Igreja Católica 

Brasileira com o Partido Comunista do Brasil revela o caráter da Igreja Católica Apostólica 

Romana em Cabo Frio naquele momento. Essa postura beligerante contra os icebistas, os 

maçons e os comunistas seria a tônica assumida pela Igreja de Roma em Cabo Frio nas décadas 

seguintes. 
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Figura 20 Marcha da Família com Deus pela Liberdade em Cabo Frio, 21/04/1964.103 

 

Escrevendo em 1964, em sua coluna Salinas, Sol e Vento no jornal Gazeta da Baixada, 

o frei Euclides voltava à carga contra os maçons, duas décadas depois de Pierezan. 

 

 

“Salinas, Sol e Vento 

Maçons II 
Trabalhar em salinas alheias, é desairoso. 

Deixo claro, pois, que trabalho em salinas próprias. 

[...] 

O QUE DIZEMOS DELES? [dos maçons] 

Em nosso artigo anterior afirmei que não diria o porquê do não poder o católico 

ingressar na maçonaria. Indicaria apenas o caminho... 

                                                 
103 Fotografia Wolney Teixeira/Acervo Wolney. In: TRINDADE, Mauro. O Sal da Terra: Fotografias da 

Regiãodos Lagos, 1930/1970 – Rio de Janeiro: Documenta Histórica, 2011, p. 104. 
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Aí vai, pois, um roteiro. É para o católico tentado a ingressar nas fileiras dos Filhos da 

Viúva. 

Antes de tomares esta decisão procure conhecer bem o que nós católicos, dizemos da 

Maçonaria. 

–Como? 

–Estudando! 

E para este estudo, sugiro a brochura ‘Ou católico ou Maçon’. 

Se esta brochurazinha de uns Cr$100,00, não te satisfizer, lê então: “A Maçonaria no 

Brasil” – um livro que convulsionou os meios maçons quando surgiu, por causa das 

revelações de muitos pontos secretos da Maçonaria. 

[...] 

A liberdade da decisão é toda sua. A responsabilidade também”.104 

 

 

Ao contrário da disputa com outros credos e denominações cristãs, o discurso 

beligerante contra os maçons não ia além disso, mero discurso. O próprio Hilton Massa, 

membro de tradicional família católica cabo-friense era filho de um maçon105. Na prática a 

maçonaria era tolerada, uma vez que muitas famílias cabo-frienses com grande influência 

política e econômica, participavam ou eram simpáticas a ela. 

As ideias expressas pelos párocos cabo-frienses em diferentes épocas fazem-se 

necessárias para corroborar a análise que fazemos do documento em questão (figuras 18 e 19). 

Entender os motivos da ausência do salineiro na imagem que glorifica a padroeira da cidade ao 

lado do sal e das salinas, passa, necessariamente, por identificar os interesses e estabelecer as 

relações existentes entre os representantes do poder temporal e do poder espiritual 

representados naquela imagem. A ausência do responsável pela produção daquilo que está 

sendo glorificado, a não representação do povo na imagem da festa popular, expressa de uma 

maneira muito intensa, a forma pela qual os grupos hegemônicos concebem a organização 

daquela sociedade. 

 

1.10.1 SEM SANTO, SEM PROTEÇÃO 

 

Um aspecto mais específico da religiosidade dos trabalhadores do sal diz respeito ao 

Santo Padroeiro ou Santo Protetor. Verdadeira instituição católica, o Santo Padroeiro existe na 

Europa desde a antiguidade quando o cristianismo tornou-se religião oficial em Roma.  Em 

Portugal, as cidades não eram organizadas sem o estabelecimento da Câmara Municipal e sem 

a existência de um Santo Padroeiro. No Brasil, sob a influência de sua metrópole, adotou-se 

                                                 
104 EUCLIDES, Frei. Jornal Gazeta da Baixada, 18.03.1968, p. 4. 
105 “Na Maçonaria, por exemplo, o meu pai José da Silva Massa chegou a galgar posições de que muito se 

orgulhava (...)” MASSA, Hilton. Cabo Frio: nossa terra, nossa gente... – 2.ed. Rio de Janeiro: DINIGRAF, 

1996. p. 196. 
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rito semelhante. Os homens bons106 se organizavam nas Câmaras Municipais e a Igreja tratava 

de definir o Santo Protetor do lugar. 

Da mesma forma as atividades profissionais sempre foram dedicadas a um Santo ou 

Santa que tinha por função proteger os trabalhadores de determinada área. No Brasil, por 

exemplo, desde os negros escravizados na Colônia até os trabalhadores livres da atualidade, 

aqueles que trabalham nas minas eram, e continuam sendo, consagrados à Santa Bárbara, o que 

não os impedia de sofrer com os mais diversos problemas relativos à atividade laboral que 

exerciam. 

 

 

“Pelo exposto percebe-se que não é somente o clima o vetor principal dessas 

complicações pulmonares. Ele apenas agrava uma situação relacionada com as 

atividades econômicas concentradoras de grande parte dos cativos mineiros no auge da 

mineração (atividades que os obrigavam a terem contato com poeira, nas galerias das 

minas,e com água fria, nos rios) e com as condições de vida impostas a eles”.107 

 

 

Evidentemente a proteção do Santo a essas pessoas, assim como às cidades por eles 

protegidas, se dá no âmbito da fé um campo fino e sensível cuja eficácia não está sujeita à 

comprovação. Essa mesma fé que por um lado tem um caráter pessoal possui também um 

caráter coletivo onde a religiosidade popular e a devoção aos santos e santas é, talvez, a face 

mais visível dela. 

No que pese a pequena comunidade de Cabo Frio, à época, ter na religiosidade um traço 

marcante da cultura local, os trabalhadores do sal não tiveram, durante toda a sua existência, 

um Santo próprio a quem recorrer. 

Na coluna Salinas, Sal e Vento que assinou entre as décadas de 1960 e 1970 no jornal 

Gazeta da Baixada, o frei Euclides, pároco local, nunca abordou qualquer tema voltado 

especificamente para os trabalhadores, nunca questionou a ausência de um padroeiro para os 

trabalhadores da atividade que dava nome a sua coluna no jornal. As principais questões 

abordadas em sua coluna diziam respeito à necessidade de seguir os preceitos estabelecidos 

pela igreja de modo a se constituir em um bom cristão católico. 

                                                 
106 Há uma vasta bibliografia que pode ser consultada acerca de quem eram os homens bons e qual papel 

desempenhavam em Portugal e no Brasil. Ver, entre outros, BOXER, Charles R. O império marítimo 

português 1415-1825, São Paulo, Companhia das Letras, 2002. e GOUVÊA, Maria de Fátima. Redes de 

poder na América Portuguesa: o caso dos homens bons do Rio de Janeiro. 1790-1822 Disponível em:  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200013&lng=en Acesso 

em: 06 jul. 2020. 
107 EUGÊNIO, Alisson. Enfermidades da população escrava em Minas Gerais na obra Erário mineral (1735) 

de Luís Gomes Ferreira. In: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-

2012/enfermidades_da_populacao_escrava_em_minas_gerais.pdf  Acesso em: 06 jul. 2020. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200013&lng=en
https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2012/enfermidades_da_populacao_escrava_em_minas_gerais.pdf
https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2012/enfermidades_da_populacao_escrava_em_minas_gerais.pdf
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Os salineiros seguiam sem um Santo específico que os protegesse, um Santo próprio a 

quem rogar na hora da aflição, alguém que olhasse e intercedesse por eles nas horas difíceis. É 

claro que na falta de um Santo em particular qualquer Santo servia, até porque, nem todos os 

trabalhadores professavam a mesma fé, mas, a ausência de um padroeiro específico, em certa 

medida, acaba se constituindo em mais uma marca da invisibilidade desse grupo de 

trabalhadores. 

Ironicamente, enquanto os trabalhadores sofriam com a ausência de um santo de 

devoção próprio, havia a existência de uma santa protetora da principal empresa de sal da 

região, Perynas. 

 

1.10.2 AS REPRESENTAÇÕES DE PODER EM PERYNAS 

 

Em1930, logo após a empresa passar a ser controlada pelo médico, político e empresário 

Miguel Couto, foi erguida uma capela em estilo neogótico há menos de 50 metros das quadras 

de sal onde os trabalhadores exerciam o seu ofício. Ao contrário do que possa parecer a um 

observador desatento, a capela, como já foi dito, não é uma homenagem a algum santo padroeiro 

dos trabalhadores do sal. Tendo em seu altar principal a imagem de Santa Rosa de Lima108, a 

capela é consagrada a essa que era a santa de devoção dos Lindenbergs e da esposa de Miguel 

Couto, e é tida como padroeira da empresa, não dos trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X, Santa Rosa de Lima foi a primeira nativa da América a ter 

reconhecida a sua santidade. Padroeira do Peru ela é, também, considerada a patrona dos floristas. 
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Figura 21 Vista aérea da Casa Grande, capela, pista de pouso e quadras de sal.109 

 

Construída a poucos metros da residência onde Miguel Couto recebia convidados do 

meio político e empresarial para discutir questões de seu interesse, era no adro dessa pequena 

capela que as festas de Perynas aconteciam. Ainda que não fosse padroeira dos salineiros, os 

festejos populares da empresa contavam sempre com a celebração de missa na capela como 

parte da programação das festas. Mesmo não sendo incluídos por nenhum elemento religioso 

específico – seja na cidade, seja nas salinas – as festas de forte apelo popular eram, como em 

qualquer lugar, momentos de congraçamento, diversão e fé. No fim, era ao santo local que os 

trabalhadores acabavam dirigindo as suas preces. 

 

 

                                                 
109 A Casa Grande aparece destacada em amarelo, a capela de Santa Rosa de Lima aparece destacada em 

azul e o campo de pouso “Miguel Couto” aparece destacado em vermelho. Ao redor desse espaço encontra-

se o campo de trabalho dos salineiros: marnéis, tanques de concentração e cristalizadores de sal. 
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Figura 22 Vista frontal da Capela Santa Rosa de Lima110 

 

A imagem que mostra a proximidade entre a capela de Santa Rosa de Lima e a Casa 

Grande111 é, talvez, a imagem que melhor demonstre a proximidade entre o poder temporal – 

político e econômico – representado pelos médicos, políticos, e empresários Miguel Couto e 

Miguel Couto Filho e o poder espiritual representado pelo templo religioso católico apostólico 

romano, consagrado a Santa Rosa de Lima, dentro de sua propriedade. 

 

 

 

                                                 
110 Fotografia feita em 2016. Acervo particular do autor. 
111 Era assim que a casa ocupada por Miguel Couto era conhecida no séc. XIX quando serviu de residência 

à família Lindenberg. Após ser adquirida e reformada a residência passou a ser denominada de Sobrado, 

mas não é raro encontrar referências a ela como Casa Grande mesmo após a chegada dos novos donos. 
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Figura 23 Capela Santa Rosa de Lima à esquerda e residência da família Miguel Couto à direita.112 

 

A área em torno da Capela de Santa Rosa de Lima e próxima à Casa Grande era o espaço 

onde ocorriam as concorridas festas que a empresa promovia para seus empregados como, por 

exemplo, a festa de 1º de maio, campeonatos esportivos, natal, e festejos religiosos. Nesses 

momentos era possível ao trabalhador se aproximar daquele lugar e comungar de um sentimento 

de pertencimento que tinha em Miguel Couto, e posteriormente em seu filho, Miguel Couto 

Filho, a figura do benfeitor. Fundia-se ali o amálgama de uma relação paternalista construída 

entre o proprietário da empresa e os trabalhadores que precisa ser analisada por diferentes 

ângulos. 

Em primeiro lugar é necessário deixar claro que as festas eram momentos de 

culminância de uma política assistencialista que resultava em ganhos concretos para os 

trabalhadores de Perynas. Esses desfrutavam de benefícios diretos importantíssimos que não 

existiam em nenhuma outra empresa da região e acabavam por se constituir em uma espécie de 

salário indireto que se refletia imediatamente numa melhor qualidade de vida para aqueles que 

eram trabalhadores fixos da empresa. 

A revista Brasil Salineiro, em seu segundo número113, trouxe uma matéria que destacava 

os benefícios usufruídos pelos trabalhadores da empresa e a relação supostamente estabelecida 

                                                 
112 Fotografia feita em 2016. Acervo particular do autor. 
113 Perynas: atestado de progressodo Parque salineiro Fluminense.In: Revista Brasil Salineiro, ano 1 –

Novembro, 1953 –nº 2, pp. 42-3 
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entre eles e o proprietário. Entre os benefícios existentes de que fala a matéria e que eram de 

conhecimento público, estavam: residência sem custo para os trabalhadores fixos, escola 

primária para os filhos dos trabalhadores, atendimento médico em posto de saúde próprio e 

armazém onde era possível fazer compras mesmo quando não se tinha dinheiro114. Além disso 

a empresa oferecia 

 

“[...] assistência religiosa facultativa, na bela Igreja católica das Salinas Perynas. As 

festas de primeira comunhão, inclusive vestuários, são oferecidos pela família Miguel 

Couto, que também assiste a quase todos os casamentos e batizados, paraninfando-os 

com frequência, firmando sólidas amizades entre trabalhadores”.115 

 

 

A escola para os trabalhadores de Perynas existia desde 1928, quando as possibilidades 

de acesso à educação em Cabo Frio eram bastante restritas. Seu Aldir José de Souza, o Didi do 

Sindicato conta que sem ter escola para frequentar, chegou a estudar em Perynas, graças a um 

artifício criado por sua tia e que, muito provavelmente, era de conhecimento da empresa: 

 

 

“Estudei... Porque a minha tia, o marido dela era operário lá... E ela tinha os filho 

também, mas, na ocasião,da minha idade... Eu morava com minha avó, né... Mas porque 

meus pais morreram cedo, quem me criou foi meus avós... Então, eu fui pra casa dela 

pra estudar na escola de Peryna, como se fosse filho deles lá, entendeu... Estudei um 

bocado de... Não muito tempo, mas estudei um bom tempo lá na própria escola da 

Peryna”.116 

 

 

Todos esses benefícios constituíam-se numa marca indelével das relações estabelecidas 

entre os trabalhadores e a empresa funcionando como instrumento de controle político e social 

dentro daquele universo. É preciso não perder de vista que, ao mesmo tempo que a empresa 

representava importante fonte de recursos financeiros para seus proprietários, representava, 

também, um enorme capital político que era muito bem articulado pelos proprietários a nível 

local, estadual e nacional. 

Miguel Couto havia sido deputado federal constituinte em 1934, mesmo ano em que 

veio a falecer e que seu filho foi eleito deputado estadual117. Miguel Couto Filho, por sua vez, 

                                                 
114 A venda, armazém ou taverna era uma verdadeira instituição nas salinas. Presentes nas grandes 

empresas, elas podiam ser encontradas também próximo às salinas menores que estavam distantes dos 

centros urbanos. Nelas os trabalhadores anotavam os gastos numa caderneta e pagavam apenas quando 

recebiam o salário. Em geral os produtos eram bem mais caros nesses armazéns, mas as alternativas eram 

muito distantes. 
115 Perynas: atestado de progresso do Parque salineiro Fluminense op. Cit. 
116 Entrevista concedida a mim e ao professor Vinícius Teixeira em 30 de junho de 2014. 
117 Todas as fontes consultadas afirmam que Miguel Couto Filho fora eleito deputado estadual em 1934 e 

exerceu o mandato entre 1935 e 1937. Contudo, esse dado é conflitante com o mandato de vereador que ele 

exerceu em Cabo Frio nos anos de 1936 e 1937. A atuação, e as inúmeras ausências, do vereador Miguel 
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assumiu a direção da empresa e ocupou, ao longo de sua vida política, diferentes cargos nos 

Poderes Legislativo e Executivo. Assim, o dinamismo econômico de Perynas ia sendo 

pavimentado pela trajetória política de seus proprietários e de seus representantes diretos. Esse 

capital político se expressava tanto pela influência que os proprietários exerciam sobre os 

trabalhadores118, quanto pelos acordos feitos com o auxílio da construção da imagem de uma 

empresa que envidava todos os esforços para fazer acreditar que produzia não apenas sal, mas 

também empregos e bem-estar social. 

Tão importante quanto a relação estabelecida com os funcionários da empresa eram as 

relações políticas que visavam a ocupação de cargos em diferentes instâncias de poder de forma 

a garantir políticas públicas favoráveis aos interesses de seus proprietários. 

Nicanor Pereira Couto – gerente de Perynas – primo e homem de confiança de Miguel 

Couto Filho, foi eleito vereador por dois mandatos, e prefeito de Cabo Frio.119 Este último cargo 

foi ocupado no mesmo período em que seu primo, chefe e líder político, fora eleito governador 

do Estado. 

As alianças que garantiam a defesa dos interesses da empresa eram seladas no mesmo 

espaço onde ocorriam as festas para os trabalhadores, a diferença é que nas festas com os 

representantes dos poderes político, econômico e religioso, os convidados tinham acesso aos 

salões da Casa Grande onde Miguel Couto Filho costurava seus acordos políticos. Um desses 

eventos, noticiado pelo jornal O Fluminense, foi o casamento da filha de Nicanor Pereira Couto. 

 

 

“Enlace Neide Couto –José Ovídio Romeiro Netto 

[...]Figuras de todos os círculos fluminenses e elementos destacados da cultura jurídica 

brasileira enchiam literalmente a pequena Igreja Santa Rosa de Lima das Salinas 

Perynas e os amplos salões da ‘Casa Grande’ que ainda se ergue solene e imutável na 

tradicional região como um marco indestrutível do trabalho, do esforço, da capacidade 

e da sabedoria deste vulto imortal da nossa história que se chamou Miguel Couto”.120 

 

 

Considerando o papel que os salineiros, através da sua capacidade de organização, 

haviam desempenhado na década de 1950 e início dos anos1960, em oposição aos interesses 

                                                 
Couto Filho estão registradas no livro de Atas número 017 que contém as atas do período compreendido 

entre 20/01/1936 e 28/07/1937 – AHCM de Cabo Frio. 
118 Ter influência não significa impor suas ideias e vê-las aceitas pelos trabalhadores sem ser questionado. 

Os trabalhadores de Perynas fizeram diversos mobilizações dentro da fábrica e impuseram pesadas derrotas 

à Miguel Couto Filho. Junte-se a isso o fato do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Extração de 

Sal, eleito vereador em 1962, ser funcionário de Perynas. Havia imposição, mas havia resistência. 
119 Nicanor Pereira Couto foi vereador nos períodos de 1949 a 1950 e de 1952 a 1954, tendo, inclusive, 

exercido a presidência da Câmara. Eleito prefeito da cidade em 1955, morreu em 1958 antes de completar 

o mandato. 
120 Jornal O Fluminense – 5 de abril de 1957. 
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econômicos hegemônicos na cidade, é razoável admitir que esse poder econômico/político em 

harmonia com o poder espiritual representado pela Igreja Católica em sua vertente 

conservadora, não tivessem interesse, naquele momento (1968), em exaltar e, nem mesmo, 

representar o trabalhador na imagem da festa da padroeira da cidade (figuras 18 e 19). 

Uma categoria que no início dos anos 1960 era altamente organizada e combativa, e que 

chegou a eleger o presidente do seu sindicato para o cargo de vereador, jazia bastante fragilizada 

ao final da década, após o golpe civil-militar que cassou o mandato de vereador daquele que 

era representante dos salineiros na Câmara Municipal. A partir do golpe de 1964 o sindicato 

sofreu uma forte desmobilização e a primeira ata do único livro de atas que restou, traz o registro 

da violência sofrida: 

 

 

“Ata nº 1 

Ata da sessão ordinária do Sindicato dos Trab. Na Ind. Da Extração do Sal de Cabo 

Frio, S. Pedro da Aldeia e Araruama. Aos vinte (20) dias do mês de novembro de 1966, 

às 9 horas, reuniu-se a junta governativa deste Sindicato, com a finalidade de 

discutir e aprovar as novas propostas de sócios, medida que a junta viu-se obrigada 

a tomar, por entender indispensável à reorganização total da entidade, em vista da 

apreensão de documentos havida no período da revolução pela polícia, os quais 

não foram recuperados, embora houvesse a junta se empenhado em reavê-los; 

verificou-se o preenchimento de 496 propostasde sócios antigos e novos, sendo que os 

antigos por falta de comprovantes, constam da proposta como já pertencentes a este 

sindicato. A matrícula de cada associado obedece ao número da respectiva proposta. 

Como nada mais houvesse a deliberar, encerra-se a sessão às 11 horas. 

Cabo Frio, 20 de novembro de 1966 

Idson Mendonça (Secretário), José da Silva (Tesoureiro), Jairo Dias da Cunha 

(Presidente)”.121 (grifo meu) 

 

 

A década de 1970 não traria um tratamento diferente com relação aos salineiros ou às 

imagens que eram produzidas sobre eles. Estas continuavam a ter como foco o local (a salina) 

e o produto (o sal). 

Se por um lado há diversos elementos que concorrem para esse processo que chamamos 

aqui de invisibilização social dessa categoria, por outro vemos que é possível, com as fontes 

disponíveis, traçar um perfil desse personagem e identificar a sua enorme capacidade de 

organização e de luta resistindo e exigindo os seus direitos. É essa capacidade de agir 

confrontando os diferentes grupos que os oprimiam por diferentes meios que é capaz de tirá-

los da posição de subalternidade que querem que eles ocupem. 

 

 

                                                 
121 Ata nº1 do livro de Atas nº 2 do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal de Cabo 

Frio, S. P. da Aldeia e Araruama. p. 1. 
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2 A INDÚSTRIA SALINEIRA FLUMINENSE 

 

A história da indústria salineira no Brasil remonta ao período colonial e estende-se até 

os dias atuais. A importância desse produto fez com que a sua produção e comercialização 

estivessem imbricadas com diferentes aspectos do processo de desenvolvimento da economia 

e do território que ia, gradativamente, sendo ocupado. 

Em Cabo Frio, em particular, entre o início da atividade de produção de sal ocorrido 

com a autorização oficial para o funcionamento das primeiras salinas em 1824122, passando pelo 

estabelecimento de um processo de produção estável no início do século XX, pelas sucessivas 

dificuldades entre as décadas de 1910 e 1930, pela estabilização ocorrida com a criação do INS 

em 1940, e pelo auge ocorrido nas décadas de 1950/60, até chegar no início da crise da indústria 

salineira fluminense na década de 1970123, passaram-se 150 anos. 

No que pese a importância que essa indústria teve para o estado e para o país, 

acreditamos que ela ainda não foi suficientemente estudada, restando muito a ser discutido a 

respeito para compreender e explicar as relações estabelecidas entre o poder econômico dos 

grandes proprietários de salinas e o poder político local, bem como suas implicações 

socioculturais e econômicas a nível local, regional e (inter)nacional. Vejamos, pois, de que 

forma o sal se fez presente na cidade até se estruturar como a mais importante indústria da 

região no século XX. 

 

2.1 O SAL ANTES DA CIDADE 

 

Ainda que o sal esteja imbricado na história de Cabo Frio desde o início da ocupação de 

seu território; a produção desse bem em escala industrial só ocorreu a partir do fim do século 

XIX, ou seja, muito depois da conquista da região em 1503124, do título de cidade conferido em 

1615 ou da primeira salina autorizada a funcionar comercialmente em 1824. 

                                                 
122 Sobre o estabelecimento das primeiras salinas em Cabo Frio ver GIFFONI, José Marcelo. Sal –um outro 

tempero ao império (1801-1850). Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 2000. 
123 A passagem de uma economia baseada na indústria salineira para a economia baseada na atividade 

turística em Cabo Frio tem como momento simbólico de transição o ano de 1974. Ao longo da década de 

1970 a indústria salineira continuaria a ser a principal atividade econômica na cidade, mas, a partir da 

década seguinte passou-se a registrar um fechamento acentuado das salinas em Cabo Frio. 
124 1503 é considerado o ano da construção da feitoria de Cabo Frio por Américo Vespúcio –navegador 

florentino a serviço da Coroa portuguesa –por ocasião da sua terceira viagem ao Novo Mundo narrada na 

famosa Lettera. A despeito das polêmicas que envolvem o documento e, por consequência, a viagem; a data 

é celebrada e consta, inclusive, no brasão da cidade. Tomada como verdade, a menção à data contribui para 

a conformação de um imaginário que vê na antiguidade local algo a ser celebrado. O brasão traz ainda, 

além da suposta data de criação da feitoria, a data de fundação da cidade (1615). 
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Apesar de brotar naturalmente às margens da lagoa de Araruama desde sempre, a 

relevância da região que abriga hoje a cidade de Cabo Frio se dava por ser ela um acidente 

geográfico125 que servia de referência cartográfica para a navegação e pelo fato de possuir uma 

enorme reserva de pau-brasil126, e não pelo sal. 

Ser uma referência cartográfica e ter uma enorme reserva de pau-brasil, no entanto, são 

condições naturais inerentes ao território e não demandavam nenhuma ação humana. Mesmo o 

sal que lá existia naquele momento pouco exigia daqueles que habitavam o local antes da 

chegada dos europeus posto que brotava naturalmente às margens da Araruama devido à 

salinidade127 da laguna e sendo o ato de recolhê-lo, o único trabalho necessário. 

 

2.2 A CIDADE E O SAL À ÉPOCA DO ESTANQUE 

 

Até ser extinto em 1801, o Contrato do Sal estabelecido em 4 de agosto de 1631 criou 

diversas situações onde o controle exercido pelos contratadores sobre a oferta do produto 

                                                 
125 Cabo Frio funcionou “como um entreposto comercial que movimentava produtos e que servia também 

como ponto [de] apoio a navegação e alfândega [tendo sido uma] área muito importante estrategicamente 

durante o período colonial [...] o termo ‘Cabo Frio’ apareceu pela primeira vez em 1506 no mapa de 

Kunstmann III, mas data de 1504 quando da viagem de Gonçalo Coelho sendo sua origem portuguesa. Este 

nome tem sua motivação toponímica baseada em meteoro topônimo, ou seja, uma característica climática 

impulsionou sua denominação. Sua composição representa um típico sintagma toponímico, em que “Cabo” 

é o termo genérico referente ao acidente geográfico e “Frio” o termo específico que se refere a uma 

característica peculiar desta feição que se localiza em uma faixa costeira fria em meio a uma zona quente 

decorrente do regime de ventos locais, principalmente, de direção nordeste e de uma corrente marinha 

existente naquela região”. (SOUZA, Beatriz C. P. e MENEZES, Paulo M. L. A Cartografia Histórica e os 

nomes geográficos: uma análise dos geônimos de Cabo Frio –RJ.In: 1º Simpósio Brasileiro de Cartografia 

Histórica, 2011. Disponível em: 

https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/SOUZA_BEATRIZ_CRISTINA_E_MENEZES_PAU

LO_MARCIO.pdf  Acesso em: 10 dez. 2019. 
126 Mª Elizabeth Monteiro nos mostra que, em 1511, a Nau Bretoa registrou em seu livro de bordo o 

embarque da tão cobiçada madeira, na costa cabo-friense: “Tal negócio exigia, pois, regulamentações por 

parte da Coroa portuguesa para que a exploração do pau-brasil e sua comercialização continuassem a 

apresentar a rentabilidade desejada. Além da fundação de feitorias no litoral, em que se destacavam as de 

Cabo Frio e de Pernambuco pelo volume de madeira armazenada, a exploração do pau-brasil deveria 

obedecer a uma série de rigores próprios de atividades sujeitadas a monopólio real. O primeiro desses 

regulamentos – inscrito no Livro da viagem e regimento da nau Bretoa, de 1511, que levou para Portugal, 

além de raridades da terra (gatos maracajá, papagaios, macacos, saguis, além de escravos índios), mais de 

cinco toneladas de pau-brasil” In: MONTEIRO, Maria E. Brêas. Pau-brasil: do estanco à extinção. 

Disponível em: 

http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=855&sid=104  

Acesso em: 10 dez. 2019. A autora fala em 5000 toneladas, ao invés de 5000 toras, no que parece ser um 

erro de impressão. Consultando o livro de bordo da Nau Bretoa que está disponível no endereço 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/bndigital0290/bndigital0290.pdf  Acesso 

em: 10 dez. 2019. Podemos constatar às páginas 106 e 107 os carregamentos que foram efetuados dia-a-

dia, totalizando 5.009 toras de pau-brasil. 
127 A esse respeito, ver BIDEGAIN, Paulo. Lagoa de Araruama–Perfil Ambiental do maior ecossistema 

lagunar hipersalino do mundo. op. Cit. 

https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/SOUZA_BEATRIZ_CRISTINA_E_MENEZES_PAULO_MARCIO.pdf
https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/SOUZA_BEATRIZ_CRISTINA_E_MENEZES_PAULO_MARCIO.pdf
http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=855&sid=104
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/bndigital0290/bndigital0290.pdf
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refletia diretamente no aumento dos seus lucros. Durante todo o período do estanque – a 

despeito da proibição estabelecida – as salinas rudimentares existentes em Cabo Frio 

continuaram a produzir da mesma forma que em outras áreas salíferas do Brasil. Contrabandear 

o sal local era a alternativa encontrada para suprir a demanda crescente do produto na medida 

em que o processo de colonização avançava e a oferta do produto não era suficiente. 

Essa situação é recorrente e a Memória Histórica da cidade de Cabo Frio em seu §25, 

dedicado às salinas, mostra tanto a importância do sal, quanto a forma pela qual os conflitos 

gerados pela falta do produto se desenvolviam. Nesse mesmo parágrafo é possível ler uma 

descrição detalhada da situação da região salífera da cidade em fins do século XVIII, pouco 

antes do Estanque ser abolido definitivamente. 

 

 

“Em várias partes da mencionada restinga, que divide o mar da lagoa da Araruama, se 

acham alguns lugares, que parece foram formados pela natureza só em utilidade dos 

povos, fazendo ajuntar, e criar tanta abundancia de sal, sem o menor beneficio, que bem 

poderia fartar todo este continente, se a indústria, e a razão da utilidade pública tivessem 

metido o braço n’este gênero, e não obstasse o contrato real das salinas da Europa. 

Contam-se nove lugares próprios, ou nove salinas, desde a povoação da cidade de 

Cabo-frio até o fim d’alagoa d’Araruama: 1ª. na Ponta do Baixo; 2ª. no lugar 

chamado Xiqueiro;3ª. na Ponta da costa; 4ª. na ponta de Perina; 5ª. 6ª. e 7ª. na 

ponta da Massambaba; 8ª. na ponta da Caieira; e 9ª. na ponta do Fula.[...]128 (grifo 

meu) 

 

 

Esse relato acresce em importância por ser o primeiro que apresenta uma relação das 

salinas existentes na cidade ainda que, nesse momento, elas ainda produzissem de forma 

bastante rudimentar. Algumas salinas eram apenas locais onde o sal naturalmente cristalizava 

graças a ação das marés, do sol e do vento. Dessa forma, o estabelecimento da indústria salineira 

no Brasil é, pois, fruto de intensa disputa e origem de inúmeros conflitos de interesses entre a 

Coroa, os contratadores, a administração colonial e a população que no Brasil vivia. 

 

2.3 A INDÚSTRIA SALINEIRA NO SÉCULO XIX 

 

O estabelecimento da primeira salina oficial em Cabo Frio após o fim do estanque é 

analisado por Giffoni no estudo de caso que faz sobre a concessão feita a Luís Lindenberg em 

22 de maio de 1824.129 A área concedida a Lindenberg era a região da ponta de Perynas, a 

mesma que desde o início da colonização produzia sal em grande quantidade mesmo sem ter 

                                                 
128 Memória Histórica da cidade de Cabo Frio, op. cit. 
129 GIFFONI, José Marcelo. Sal: um outro tempero ao Império (1801-1850). Rio de Janeiro: Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro, 2000, p. 48. 
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um processo de manufatura estruturado para tal fim. Perynas, também chamada de Salinas 

Grandes foi, dessa forma, a primeira salina com autorização oficial para funcionar no Brasil. 

Lindenberg fez uma grande fortuna, mas sua morte prematura não permitiu que ele 

usufruísse dela por muito tempo. Sua viúva – Rosa Maria Lindenberg – casaria ainda mais duas 

vezes e, ao que tudo indica, os caminhos das Salinas Perynas acabariam imbricados com seus 

enlaces matrimoniais130. 

Não são muitas as informações que temos sobre as salinas da região no período 

compreendido entre a concessão feita por D. Pedro I à Luiz Lindenberg e o final do século XIX. 

Pedro Guedes Alcoforado em sua obra O Sal Fluminense afirma que, “até 1859 a nova indústria 

marcou um período de grandes esperanças. Porém, desse ano até 1868 essas esperanças 

estacionaram, tendo sido quase abandonada a exploração do sal”131. O período de grandes 

esperanças citado por Alcoforado corresponde à implantação de Perynas por Lindenberg, que 

morrera pouco antes, em 1850. As dificuldades da década seguinte, possivelmente, se 

relacionam – ao menos no caso de Lindenberg – com os problemas enfrentados pela família 

após a sua morte e, numa análise mais ampla, aos problemas gerados pela infiltração das águas 

das salinas no solo, que só foi resolvido definitivamente no início do século XX132. Essa 

dificuldade inicial da nascente indústria salineira também é registrada por Alberto Lamego133, 

que mostra que, em 1860, havia apenas 3 salinas em Cabo Frio e, em 1869, apenas duas. Apesar 

disso, até o final do século XIX, ocorreria um aumento relativamente grande no número total 

de salinas existentes na cidade. 

Nas pesquisas realizadas por ocasião do meu Mestrado, demonstrei, a partir da análise 

do Orçamento da Câmara Municipal de Cabo Frio134 para o exercício de 1896, que a principal 

fonte de receitas do município era, já naquele momento, o Imposto sobre Indústrias e 

                                                 
130 A esse respeito ver LINDENBERG, Augusto; Luis Lindenberg. Sua vida, sua descendência. São Paulo, 

1868. op. Cit.  
131 ALCOFORADO, Pedro Guedes. O Sal Fluminense. 2. ed. Rio de Janeiro: Departamento de Estatística 

e Publicidade: 1936, p.56. 
132 A solução, segundo diversos autores, foi a utilização da tabatinga, uma lama impermeável da própria 

restinga. Ver, entre outros, GIFFONI, José Marcelo. Sal: um outro tempero ao Império (1801-1850). op. 

cit. 
133LAMEGO, Alberto Ribeiro. O homem e a restinga. Rio de Janeiro: ed. Lidador, 1946. (Edição fac-

similar do IBGE), 2007. p. 173. 
134 Orçamento da Receita e Despeza da Camara Municipal de Cabo Frio para o exercício de 1896. Rio de 

Janeiro, Typ. Jeronymo Silva & C., 1896. p. 3. Esse documento é um dos poucos da Câmara que foram 

impressos nesse período. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cabo Frio –Fundo CDA, Documentos 

Ancestrais, n. 063. 
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Profissões135 e, da análise do lançamento136 do referido imposto no ano de 1896, foi possível 

constatar que 

 

 

“[...] dos 162 estabelecimentos e profissões sujeitos à cobrança do imposto na cidade 

apenas 9 eram salinas, sendo todas localizadas no 1º distrito da cidade. Apesar de 

representar apenas 5,5% dos estabelecimentos/atividades tributáveis, as salinas já 

respondiam por aproximadamente 20% (906$500) das receitas do referido imposto para 

o município (5:024$416), percentual que, como veremos, irá subir significativamente 

ao longo do século XX. 

Além das salinas as outras “indústrias” que contribuíam de forma significativa para a 

receita municipal eram as Caieiras (387$500 ou 7,7%), Navios (236$500 – 4,7%) e 1 

vapor (101$666 – 2%) que era o maior contribuinte individual depois de 5 das 9 salinas. 

[...] Nesse período havia um único hotel na cidade, de propriedade de Francisco Lopes 

Trindade, que servia para atender às poucas pessoas que por lá passavam –a maioria 

ligada ao comércio de compra do sal e venda de produtos variados para abastecer a 

cidade”.137 

 

 

Ou seja, eram 9 as salinas registradas no fim do século XVIII, ainda no período 

colonial138, todas sujeitas ao rigor do Contrato do Sal e, no fim do século XIX, já no início da 

República, continuavam a ser apenas 9 salinas – ainda que com uma estrutura produtiva mais 

bem organizada e sem a pressão exercida pelo monopólio real. 

De qualquer forma, apesar de todos os percalços da nascente indústria salineira, essa 

tinha vindo para ficar e, em 1899, o número total já havia saltado para 13139. 

A partir dos dados do Imposto sobre Indústrias e Profissões elaboramos uma tabela com 

os contribuintes que tinham uma relação direta com a produção de sal na cidade de Cabo Frio 

naquele momento. A opção por relacionar outros itens, que não apenas as salinas existentes à 

época, ocorre por entendermos que eles ajudam a compreender a dinâmica dessa ainda nascente 

indústria bem como o papel exercido por seus proprietários. Dessa forma, esse quadro revela 

alguns aspectos importantes que merecem ser destacados. Para tanto vamos proceder a essa 

                                                 
135 Regulamento do Imposto de Indústrias e Profissões da Câmara Municipal da cidade de Cabo Frio. 

Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cabo Frio –Fundo CDA, Documentos Ancestrais, nº 021. O 

referido imposto foi aprovado em 20/10/1892. 
136 “Lançamentos dos Impostos de Indústrias e Profissões organisado pela commissão de Fazenda para o 

anno de 1896, approvado pela Camara em sessão de 6 de janeiro de 1896 e definitivamente pela Assembleia 

Municipal em sessão de 10 do mesmo mez e anno”. Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cabo Frio, 

Fundo CDA, Documentos Ancestrais, nº 041. 
137 CHRISTOVÃO, João Henrique de Oliveira. Do sal ao sol: a construção social da imagem do turismo 

em Cabo Frio. Dissertação de Mestrado defendida na FFP/UERJ, 2011, p. 47.Francisco Lopes Trindade, 

proprietário do único hotel existente na cidade exerceu o cargo de vereador nos períodos 1895 a 1897, 1901 

a 1906 e 1910 a 1913. 
138 Cf §25 da Memória Histórica da Cidade de Cabo Frio. 
139 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cabo Frio –Fundo CDA, Documentos Ancestrais, nº 301. 



118 

 

análise a partir do número de inscrição do contribuinte no quadro de lançamentos dos referidos 

impostos, conforme reproduzido na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 Atividades ligadas à produção de sal em Cabo Frio em 1896.140 

Insc. Contribuinte Localidade Espécie Imp. Est Imp. 

Mun 

Total 

2 Adolpho Lindenberg (Dr.) Ponta do Costa Salinas ------ 157.000 157.000 

12 Antônio Norte Baixo Salinas ------ 30.000 30.000 

22 Cia. Salinas-Freire, Brito e Jalles Salinas, aliás Taverna 60.000 20.000 80.000 

 Os mesmos Perinas Salinas  200.000 200.000 

23 Cia. Salinas Mossoró-Assu João Gaspar Salinas  72.500 72.500 

 A mesma Apicú Salinas  30.000 30.000 

 A mesma Cidade Escritório  10.000 10.000 

25 Domingos João Gago Restinga Salinas  115.000 115.000 

38 João Lindenberg & Nogueira Viveiros (?) Salinas  115.000 115.000 

62 Léger Palmer Trapiche Peixe em conserva 50.000 42.500 92.500 

 O mesmo Armação Peixe em conserva 50.000 30.000 80.000 

 O mesmo Cabo Peixe em conserva 50.000 30.000 80.000 

 O mesmo Trapiche Salinas  30.000 30.000 

68 Luiz João Gago Restinga Salinas  157.000 157.000 

 Luiz João Gago e João Buchuião Cidade Um navio  17.000 17.000 

 

Os contribuintes de nº 2 – Adolpho Lindenberg e o de nº 38 – João Lindenberg & 

Nogueira, são descendentes diretos do pioneiro Luís Lindenberg e, nesse momento, levando-se 

em consideração o valor dos impostos pagos, detinham ainda uma parte significativa das terras 

salíferas da cidade, ainda que já se possa perceber a presença de novos e grandes proprietários 

a explorar essa nova atividade. 

Os contribuintes de nº 25 Domingos João Gago e de nº 68 Luiz João Gago141 são 

representantes de uma família portuguesa que emigrara para o Brasil em meados do século XIX 

e passou, a partir daí, a ter seu nome relacionado com a produção de sal e a desfrutar de grande 

                                                 
140 Tabela adaptada a partir do “Lançamento dos Impostos de Indústrias e Profissões organisado pela 

commissão de Fazenda para o anno de 1896”. op. Cit. A presença de outros empreendimentos, além das 

salinas, registrados nessa tabela, contribuem para melhor entender o papel da indústria naquele momento. 
141 Luiz João Gago faz parte de um grupo de imigrantes portugueses que vêm para o Brasil a partir do final 

do século XIX e vai se estabelecer no ramo de produção de sal ao longo de toda a região da Lagoa de 

Araruama. Diversos autores citam a chegada de Luiz João Gago a Cabo Frio em 1885 e a fundação da 

salina Acaíra utilizando como única fonte LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Restinga. Rio de 

Janeiro: IBGE, 1946. 
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prestígio e influência política na cidade, o que é de suma importância para entendermos os 

processos imbricados entre o poder econômico dos donos de salinas e o poder político na região 

que se constrói a partir daí. 

O motivo pelo qual o navio de propriedade de Luiz João Gago está relacionado nessa 

tabela deve-se ao fato dele ser, já nesse momento, um dos principais proprietários de salinas da 

região142 e o navio era o meio pelo qual o sal – entre outros produtos – era transportado da 

cidade para inúmeros destinos ao sul (Rio de Janeiro, São Paulo, etc.) e ao norte da cidade 

(Macaé, Barra de São João e Campos). Nesse momento 100% da produção de sal da região da 

Lagoa de Araruama era embarcado pelo Porto da Passagem, em Cabo Frio. 

O contribuinte de número 62 – Léger Palmer – apesar de ter se constituído como o 

patriarca de uma família proprietária de salinas na região, aparece nesse momento como um 

empresário ligado principalmente à indústria de conservas, e não como dono de salinas. Não é 

possível dizer que suas salinas fossem, naquele instante, uma atividade acessória, mas é fato 

que elas eram produtoras de insumo básico para a sua principal atividade – conserva de peixes. 

Curiosamente, apesar da maioria dos proprietários que se instalaram na região da lagoa de 

Araruama serem de origem portuguesa, foi o engenheiro francês Léger Palmer o responsável 

pelo modelo de salina que se perpetuou na região. Segundo Pinto; Ribeiro Filho, foi Palmer 

quem, “em 1870, construiu, em S. Pedro d’Aldeia, uma salina para evaporação ao tempo, do 

tipo usado até hoje, razão pela qual denominam este modelo, que é bem fluminense, de ‘salina 

francesa’”. O modelo “francês” foi, progressivamente, sendo adotado em toda a região; a 

exceção estava diretamente relacionada àqueles que, por falta de recursos faziam adaptações 

que, contudo, resultavam em ganhos menores. Pinto e Ribeiro Filho afirmam que, 

 

 

“Há uma modificação neste sistema [francês] adotado geralmente pelos 

contratantes, suprimindo as valas entre os cristalizadores e deixando subsistir 

unicamente as que vão dos últimos cristalizadores até a primeira linha dos evaporadores, 

para remediar uma possível falta d’água nas cabeceiras. É um sistema muito menos 

útil que o original, sendo preferido unicamente por ser de construção mais 

barata”. (PINTO e RIBEIRO FILHO, 1930) grifos meus. 

 

 

Léger Palmer foi o responsável técnico pela abertura de um canal que facilitava o 

transporte de sal na Lagoa de Araruama e buscou ele mesmo constituir uma companhia de 

navegação que encontrou enorme resistência por parte das empresas que já estavam constituídas 

                                                 
142 É importante atentar para a informação trazida pelo quadro de lançamentos de impostos, que nos mostra 

que a propriedade de Luiz João Gago, juntamente com a de Adolpho Lindenberg, era a segunda maior 

salina de Cabo Frio naquele momento. 
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e que controlavam tanto o transporte de cargas, quanto o de passageiros que chegavam e saiam 

de Cabo Frio.143 

O contribuinte de número 22 – Companhia Salinas Freire, Brito e Jalles apresenta uma 

peculiaridade que não pode passar despercebida. Em primeiro lugar ele possui a maior salinada 

região, exatamente aquela localizada onde o pioneiro Lindenberg havia dado início a essa 

indústria – Perynas. 

Perynas era a maior contribuinte do município. Depois dela havia duas salinas que 

contribuíam com 157.000 réis (2 e 68) e duas que contribuíam com 115.000 réis. Só após essas 

cinco salinas aparecia um contribuinte que não era uma salina. Na verdade, o contribuinte de 

número 36 – Jerônimo Caetano Rebelo (Dr.) – contribuía com impostos relativos a 1 Vapor 

(101.666 réis), 7 barcos (35.000 réis) e 1 escritório (10.000 réis). Conquanto não fosse dono de 

salinas, a sua atividade estava diretamente ligada a elas, posto que, como já foi dito, era através 

dos barcos que zarpavam do porto da Passagem que a produção das salinas da região era 

escoada. 

A outra peculiaridade que chama a atenção para a empresa Freire, Brito e Jalles é que 

ela já se utilizava de um expediente que só viria a se popularizar mais tarde junto às grandes 

empresas salineiras – a Taverna144. A quantidade de tavernas existentes na cidade de Cabo Frio 

naquele momento chama a atenção. 

 

“A maior parte da contribuição municipal à época, em função do seu expressivo 

número, vinha das tavernas, 58 no total, sendo que 48 estavam localizadas no 1º distrito 

e 10 no 2º. A participação das tavernas na receita municipal chegava à expressiva soma 

de 1:760$000 ou, se preferirmos, 35% da arrecadação do referido imposto municipal”. 

(CHRISTOVÃO, 2011) 

 

 

Por vezes associada a um bar, por outras a um espaço de compra de gêneros de 

subsistência, e por outras, ainda, associada às duas coisas, a Taverna, ou Venda, viria a ser um 

instrumento muito comum e referido por diversos trabalhadores como importante local de 

convívio. Lugar de Memória no sentido atribuído por Pierre Nora145, as Tavernas são espaços 

que possuem uma dimensão nostálgica/afetiva para os trabalhadores. Espaço de sociabilidade, 

                                                 
143 Sobre a companhia de navegação de Palmer ver GOMES FILHO, Elísio. Histórias de célebres 

naufrágios de Cabo Frio – Rio de Janeiro: Texto e Arte, 1993.   
144 Há um erro no registro desse contribuinte de número 22 – Companhia Salinas Freire, Brito e Jalles. 

Contudo, o registro não deixa dúvidas que a Taverna pertencente a essa empresa localiza-se no mesmo 

local que a salina, Perynas. 
145 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História: Revista do 

Programa de Estudo Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, SP 

– Brasil, 1981. pp. 7-28. Tradução Yara Aun Khoury. 
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a Taverna era o lugar onde se podia relaxar, tomar uma cachaça, brincar com os amigos, fazer 

provocações, lembrar da família, exprimir a saudade e fazer planos. 

Laerte Carpena Amorim, falando das entrevistas que realizou para a sua tese, conta que 

 

 

“Muitas vezes tivemos a oportunidade de realiza-las [as entrevistas] na casa dos 

informantes e nas tendinhas que margeiam as estradas e que, na verdade, servem de 

ponto de encontro e de lazer para os operários, especialmente nos dias de chuva, em que 

não podem trabalhar, ou após as 16 horas, quando se encerram as atividades nas 

salinas”.146 

 

 

Maria de Freitas Campos também reforça a importância das tavernas no dia-a-dia dos 

trabalhadores, sob a ótica dos proprietários, “Todas as casas tinham um comerciozinho que eles 

forneciam pros empregados... Davam uma cachacinha quando o tempo tava assim com trovoada 

e diziam ‘ó rapazes, vamos puxar este sal’ e então ia até acabar todo o sal dos passeios’ (D. 

Conceição Silva, salineira)”.147 

A Taverna era o espaço onde boa parte do dinheiro a duras penas conseguido, acabava 

ficando. Seu Abílio “Índio”, salineiro que vivia em Praia Seca, conta que até a década de 1960 

os donos de salinas mandavam buscar os trabalhadores em Araruama de barco. 

 

 

“O barco ia até Araruama e voltava cheio de gente. Vinha gente de Iguaba, São Vicente, 

Bacaxá... vinha gente até de Silva Jardim. Eles trabalhavam a semana toda e no sábado 

o barco levava de volta. Tinha uns que só voltava pra casa no final da safra. Se a safra 

fosse boa ganhava bastante, mas uma parte do dinheiro ficava na venda. Lá era tudo 

mais caro”.148 

 

 

Fosse por não existir opções próximas para aqueles trabalhadores, fosse pelo fato de que 

ali eles podiam consumir o que precisassem mesmo sem ter o dinheiro à mão, a Taverna 

constituía-se num espaço de extrema importância para aquelas pessoas e é na Companhia 

                                                 
146 AMORIM, Laerte Carpena de. As salinas de Cabo Frio. Tese de doutorado defendida no Departamento 

de Letras Vernáculas do programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Orientador Professor Doutor Celso Ferreira da Cunha, 1988, p. 27.Ainda que o período 

pesquisado por Amorim seja distinto do recorte que utilizamos aqui, os elementos trazidos por ele 

contribuem para entender a importância de uma série de aspectos relacionados à nossa pesquisa, como é o 

caso das tavernas, por exemplo. 
147 CAMPOS, Maria de Freitas. Entre lembranças e desejos de mudança: transmissão cultural e crise do sal 

em Praia Seca, RJ. Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, 

Agricultura e Sociedade do Instituto de Ciência Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro – UFRRJ. Orientadora Profª Drª Maria José Carneiro, Rio de Janeiro, Julho de 1999. p. 163. 

Apesar de se tratar do depoimento de uma proprietária de salina e não de uma trabalhadora, o termo 

salineira para designa-la, foi mantido por se tratar da forma escolhida pela autora para se referir à sua 

entrevistada. 
148 Entrevista concedida pelo sr. Abílio “Índio” em 15/02/2019. 
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Salinas Freire, Brito e Jalles ou, se preferirmos, em Perynas, que encontramos o primeiro 

registro da presença dessa instituição. 

É importante ressaltar que a taverna não é um privilégio das salinas fluminenses no 

século XIX. Espaços similares a esses são relatados às dezenas ou centenas em diferentes 

tempos e espaços e constituem-se em uma forma de exploração dos trabalhadores que, por 

diferentes motivos se submetiam e se valiam delas. No que se refere às salinas fluminenses, 

espaços como esses, tão comuns na cidade de Cabo Frio, viriam a ser comuns, sobretudo nas 

grandes salinas. 

 

2.4 O PORTO 

 

É necessário que façamos algumas considerações sobre o Porto da Passagem em função 

das atividades que ali eram desenvolvidas estarem diretamente ligadas a toda a estrutura da 

cadeia produtiva do sal na cidade. Com toda a cadeia econômica dependendo diretamente do 

seu bom funcionamento, o porto era um local de fundamental importância tanto para os 

empresários, quanto para os trabalhadores. Localizado no bairro da Passagem o porto se 

constituiu desde o início da ocupação daquele território na principal porta de saída de tudo o 

que era produzido na região (não somente o sal), e manteve-se assim até o final da década de 

1920 quando a produção de Perynas passou a ser escoada pelo Porto do Forno em Arraial do 

Cabo. 

O bairro da Passagem e a cidade de Cabo Frio nasceram a partir do porto. Para os 

trabalhadores o Porto era o local de construção de uma rede de solidariedade entre diferentes 

categorias (salineiros, remadores lacustres, estivadores e arrumadores) que em comum 

possuíam a origem, a cor e a condição social. Na pesquisa que fez sobre o Porto da Passagem, 

Roberta Pimenta Bessa149 relata, a partir de uma entrevista realizada por ela com o senhor Irineu 

Figueiredo, a relação de solidariedade existente entre aqueles que eram empregados 

sindicalizados e os “reservas”. Na busca por uma vaga prevalecia aquele que estivesse em pior 

situação, passando maiores dificuldades e sem trabalho a mais tempo. 

 

                                                 
149 BESSA, Roberta Pimenta. O porto de Cabo Frio: Uma Análise Sobre a História do Território – Cabo 

Frio: FERLAGOS / ISE, 2009. Trabalho de conclusão do curso de Geografia. 
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Figura 24 Carregamento de sal no porto da Passagem150 

 

As dificuldades vividas por todas aquelas categorias que no porto se encontravam, 

propiciava uma troca que ia muito além da disputa pelo trabalho. O porto se constituía, antes, 

num espaço de partilha de vivências, solidariedade e também de lutas comuns que permitia 

àqueles trabalhadores apoiarem-se mutuamente. 

Fundamental para a sobrevivência dos trabalhadores e para os interesses econômicos 

dos empresários que estavam ligados à cadeia produtiva da indústria salineira, o porto era de 

fundamental importância para entendermos, não só as redes de sociabilidade, mas os conflitos 

que eram construídos a partir dele. 

 

2.5 A INDÚSTRIA SALINEIRA NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 

 

Se no século XIX a grande dificuldade enfrentada pelas salinas foi desenvolver um 

sistema eficaz de produção e estabelecer a indústria como tal; as três primeiras décadas do 

século XX foram marcadas por um crescimento expressivo da área de cristalização das salinas 

                                                 
150 Foto Wolney Teixeira, 1955. Acervo Wolney. Segundo o sr. Warley Sobrosa os homens que aparecem 

sentados em primeiro plano eram trabalhadores que ficavam aguardando a possibilidade de serem 

contratados. O relato do sr. Warley sobre a fotografia de Wolney Teixeira, corrobora o depoimento do sr. 

Irineu Figueiredo dado à pesquisadora Roberta Bessa. 
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sem que, contudo, tivesse ocorrido um aumento significativo na produtividade, na qualidade do 

produto, nem nos históricos problemas de transporte do sal fluminense. 

Nesse período, o aumento da demanda por sal no país proporcionou um rápido e 

significativo aumento na quantidade de salinas em Cabo Frio, conforme mostram os registros 

da Memória Fazendária151 que revelamum crescimento expressivo nos pedidos de aforamento 

de terras com a finalidade de construção de salinas desde o fim do século XIX. O número 81 

da revista A Leitura para Todos registrou esse crescimento: 

 

 

“Cabo Frio que é o centro econômico da zona, entre outros motivos por ser o porto de 

mar de saída do produto, conta atualmente trinta salinas. Essas três dezenas de 

estabelecimentos salineiros produziram em 1911, 40.597.900 quilosde sal ou 

579.970 sacos de70 quilos, quer dizer, mais de meio milhão de sacos”.152 (grifo meu) 

 

 

Apesar do crescimento da área de cristalização do sal, muitos eram os problemas da 

jovem indústria extrativista cabo-friense. Entre eles havia uma sobretaxa ao imposto do sal 

lançada pelo governo do Estado em 1915153 e cuja intenção declarada era melhorar as condições 

de navegabilidade na lagoa. Contudo, segundo Pinto e Ribeiro Filho, 

 
“O transporte para Cabo Frio, que é o entreposto comercial, é feito em lanchas de 20 a 

30 toneladas, geralmente da salina, que navegam à vela ou vara, tripuladas por 2 a 4 

homens. É uma navegação penosa, atribulada e demorada, tendo, de quando em vez, de 

vencer baixios ou corôas, e lutar contra os terríveis temporais da Lagoa; grande parte 

do lucro da indústria é consumido nestes 40 quilômetros de navegação”. (PINTO e 

RIBEIRO FILHO, 1930) 

 

 

Os proprietários que já haviam pagado mais de 2.000:000$ em impostos sem obter 

melhorias, reclamavam providências que diminuíssem suas muitas dificuldades ou que lhes 

fosse retirado o imposto cuja justificativa não procedeia mais.154 Os problemas não 

                                                 
151 http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/memoria-fazendaria . Acesso em: 11/08/2018. 
152 A Leitura para Todos, Anno VII, nº 81, novembro de 1912, p. 31. Capa da edição 81, Anno VII, 

Novembro de 1912. Editada desde novembro de 1905 e de circulação mensal, A Leitura para Todos era o 

que poderíamos chamar de revista de variedades, tendo sido muito popular até pelo menos 1930. Sobre essa 

revista vale a leitura de CASA NOVA, Vera Lúcia e MAIA, Andréa Casa Nova. A Leitura para Todos”: 

entre o texto e a imagem – um olhar histórico e semiótico sobre a leitura de uma revista literária no início 

do século XX. Disponível em http://alb.org.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais12/12COLE_1CHLLB.pdf  
153 PINTO, Mário da Silva e RIBEIRO FILHO, Raymundo – A Indústria do sal no Estado do Rio, Rio de 

Janeiro, Serviço Geológico e Mineralógico, 1930. 143 p. (Boletim nº 52), p. 11. Em abril de 1951, Aracy 

da Costa Machado – prefeito da cidade – durante a Mesa Redonda “Problemas do Sal Fluminense, 

promovida em Cabo Frio pelo Instituto Nacional do Sal, ainda se queixava da existência da taxa. Sobre essa 

Mesa Redonda ver a cópia dos discursos proferidos que se encontram arquivados no CPDOC sob o número 

664.41(815.3). 
154 PINTO, Mário da Silva e RIBEIRO FILHO, Raymundo. op. Cit, p. 11. 

http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/memoria-fazendaria
http://alb.org.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais12/12COLE_1CHLLB.pdf
http://alb.org.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais12/12COLE_1CHLLB.pdf
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solucionados com a taxa cobrada pelo governo do Estado constituíam-se, assim, em um 

agravante para um dos principais entraves da indústria salineira fluminense – o transporte. 

Visando enfrentar as dificuldades que se sucediam, produtores e comerciantes de sal se 

organizaram em uma associação – Centro de Salineiros de Araruama – que tinha como principal 

finalidade representar seus interesses e garantir os seus lucros. A leitura atenta do estatuto do 

Centro de Salineiros de Araruama sugere que a unidade entre os produtores da região era algo 

ainda em construção. Dessa forma o estatuto permitia a seus associados, negociar a sua 

produção de acordo com seus interesses particulares, à revelia do Centro.155 

No que se refere ao transporte, especificamente, a indústria salineira só veria solução 

para o problema a partir do final da década de 1930 com a chegada da Estrada de Ferro. A rede 

ferroviária que havia chegado a Iguaba através dos trilhos da Estrada de Ferro Maricá (EFM) 

em 1913, só chegaria a Cabo Frio em 1937, com a rodovia chegando logo em seguida, na década 

de 1940156. Desse modo, o tipo de transporte utilizado para o sal produzido na região foi sendo 

alterado ao longo do tempo – marítimo, ferroviário, rodoviário – sem que houvesse, em tempo 

algum, nenhum projeto que articulasse de forma eficaz, os diferentes modais de transporte 

existentes. 

Em 1922, o Álbum comemorativo do Centenário da Independência157 lamentava a 

ausência de melhores meios de transportes e fazia coro aos apelos dos donos de salinas pela 

criação de um meio de transporte que resolvesse as muitas dificuldades que existiam para 

chegar e sair de Cabo Frio. Vale registrar que, uma característica da cadeia produtiva do sal é 

que, em muitos casos, ganhava-se mais com o transporte do que com a própria produção. 

De qualquer forma, a indústria salineira era a principal e mais promissora atividade 

econômica da cidade no início do século XX e, segundo Alcoforado, a produção total do sal 

que em 1890 “era de 80.000 sacos, hoje [1924] está elevada a cerca de 2.000.000” 

(ALCOFORADO, 1936). 

                                                 
155 Uma cópia do Estatuto do Centro de Salineiros de Araruama encontra-se arquivado no Arquivo Histórico 

da Câmara Municipal de Cabo Frio, Documentos Ancestrais 1125 (documentos avulsos sobre o sal). A 

Associação foi registrada na cidade de Araruama em 20 de agosto de 1916. Uma análise minuciosa do 

Estatuto do Centro pode ser encontrada na minha dissertação. CHRISTOVÃO, João H. de O. op. Cit. 
156 Sobre a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Maricá a Cabo Frio, ver: SANTOS, Schneider Franco 

dos. Estação do Sal: O trem de ferro em Cabo Frio. Monografia de conclusão de curso (História) defendida 

na UVA/campus Cabo Frio em 2004. Sobre o impacto da rodovia Amaral Peixoto sobre a cidade de Cabo 

Frio ver, entre outros, a análise que faço em minha dissertação de Mestrado, já citada. 
157 VASCONCELOS, Clodomiro R. de (org.) Álbum do Estado do Rio de Janeiro, 1922. Fotografias de 

Daniel Ribeiro. [Niterói: S.N.], 1922. Não paginado. Publicação comemorativa do Centenário da 

Independência. 
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No momento em que escrevia, Alcoforado já apontava para a possibilidade da produção 

de sal aumentar o triplo ou o quádruplodo que era produzido até então, o que só viria aocorrer, 

efetivamente, a partir da década de 1940, quando a produção de sal passou a apresentar um 

crescimento consistente. 

Os dados apresentados pela revista A Leitura para Todos, assim como os apresentados 

por Alcoforado na 1ª edição do seu O Sal Fluminense e o estudo realizado por Mário da Silva 

Pinto e Raymundo Ribeiro Filho dão conta de ser esse um período importante para a expansão 

e consolidação da indústria salineira na cidade. No que pese todos os problemas registrados 

sistematicamente sobre a quantidade, qualidade e, consequentemente, o preço do sal fluminense 

naquele momento, a indústria crescia. 

Os números registrados por Alcoforado, de uma maneira geral, não apresentam grandes 

problemas. Os dados mais amplos tais como o número de salinas, por exemplo, são, por assim 

dizer, aceitáveis – dado que encontram correspondência em relatos memorialistas locais e 

outras fontes contemporâneas. Dessa forma, o número de salinas existentes na região, se não 

está totalmente correto, deve estar próximo da quantidade de estabelecimentos existentes à 

época. As citações que faz sobre as salinas e o fato dele as ter nominado, assim como ter 

identificado os seus proprietários é um indício da sua exatidão. Já os números específicos 

apresentam muita imprecisão, o que, em parte, pode ter sido causado por uma revisão malfeita 

ou inexistente do texto final. Curiosamente esses problemas que levaram Alcoforado, na revista 

Raios de Luz, a se queixar da dificuldade de se escrever a história da cidade, se repetiram com 

ele ao publicar seu livro com tabelas que, pelo grau de imprecisão, requerem muito cuidado na 

sua utilização. Em defesa do autor, há que se considerar a possibilidade da imprecisão não ser 

causada por qualquer acaso ou mesmo falta de revisão, mas sim por erros ocorridos no registro 

da própria fonte. Segundo o autor: 

 

 

“Os cálculos de produção não podem ser absolutamente exatos. Há anos em que estes 

algarismos são grandemente aumentados, nos de longa estiagem; mas nos anos 

invernosos, aprodução é muito menor. Além disso há ainda a considerar a qualidade da 

salina, a posição, o terreno, e as águas com que trabalha. Uma salina de 20 hectares por 

exemplo, tanto pode dar 10 mil sacos como trinta mil. Tenha-se em vista ‘Perynas’, 

‘Ponta do Costa’ e “Viveiros”, onde há trechos que dão 2.000 sacos por hectare”. 

(ALCOFORADO, 1936) 

 

 

As tabelas a seguir, publicadas originalmente por Alcoforado n’O Sal Fluminense, são 

aqui reproduzidas com o intuito de demonstrar a partir de uma análise comparativa com outras 

tabelas de diferentes fontes e épocas, o desenvolvimento da indústria salineira ao longo de todo 
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o período em que ela se constituiu como a mais importante atividade econômica da cidade de 

Cabo Frio. A partir da análise das diversas tabelas presentes nesse capítulo podemos traçar um 

perfil da quantidade de salinas existentes em diferentes épocas, a quantidade de sal produzido, 

identificar quem são os principais proprietários de salinas e a produtividade média relativa 

dessas empresas. 

Tabela 3 Referências estatísticas/Cabo Frio.158 

Salinas Proprietários Hect. Saccos 

Acahyra Domingos João Gago 12 700 

Amizade Antônio Luiz da Fonseca 5 2.100 

Apicu Waldemira de Souza Gago – 1.600 

Assumpção Mª da Assumpção Gago 5 2.000 

Banzo Banzo Kamamura – 11.500 

Brasileira Gertrudes Berenger 4 450 

Cambuinas Augusto Rosa 7 5.300 

Carmo Viúva Berenger & Filhos 22 14.000 

Conceição Augusto de Magalhães Bastos 10 6.100 

Durindana Antônio Tavares 6 4.000 

Estacada Fernando Antunes 5 1.500 

Figueira Cazes & Sales – 12.200 

Flor de Figueira Thereza Pereira – 3.300 

Fluminense Lucília Palmer de Souza 20 20.800 

Graciosa Cunha e Soveral 20 9.800 

João Gaspar Maria da Costa B. Santos 30 16.300 

Josephina Luiz Edmundo Cazes 16 16.700 

Laura José Cardoso Gil 30 10.500 

Lavos Francisco Nunes 14 99.100 

Libaneza Soares & Sampaio 6 1.700 

                                                 
158 ALCOFORADO, PedroGuedes. O Sal Fluminense. Niterói: Serviço Technico de Publicidade, 1936, p. 

94. Tabela com os nomes, tamanhos e produção de cada salina, além dos nomes dos respectivos 

proprietáriosem 1924. A publicação não traz, no entanto, o ano a que esse levantamento se refere.Ao 

contrário da versão original n’O Sal Fluminense, a tabela aqui presente, assim como as demais, foi adaptada 

e colocada em ordem alfabética do nome das salinas, de modo a orientar a sua leitura. A intenção é facilitar 

a identificação das salinas que são criadas, as que desaparecem e as que mudam de dono(a). Alcoforado 

compila também os dados referentes às salinas de São Pedro da Aldeia e Araruama, cujas tabelas são aqui 

reproduzidas com o intuito de termos meios de comparação com a produção de Cabo Frio e para se ter os 

dados do total que era exportado pelo porto da Passagem em Cabo Frio. 
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Marcolina João Secco 12 5.000 

Massambaba Pereira Bastos & Cia. 105 54.400 

Mondego Francisco Ramalho da Costa 5 1.000 

Monte Alto Paulo Berenger 10 2.900 

Nacau Souza Mattos & Cia. – 54.900 

Occidentaes Adolpho Berenger Junior 17 4.800 

Peroanas Luiz B. Lindenberg 25 2.100 

Perynas Cia Salinas Peynas 198 124.300 

Pépê Carlos Bernardino de Oliveira 4 300 

Pernambuca Joaquim Luiz Pedrosa – 7.500 

Pernambuquinha Manoel Maria de Carvalho 7 2.000 

Pézinho Porto Irmão 10 300 

Piaçaba Capitão E. Valle 27 5.800 

Ponta do Costa Lindenberg & Cia. 70 49.700 

Portinho Rosa de Souza Gago 35 15.900 

Primor do Chrystal Alfredo Pereira de Souza 6 350 

Rio Branco Augusto Nascente Tinoco – 1.800 

Santa Cruz Berenger & Soares – 800 

Santa Helena Domingos João Gago 14 1.500 

Santa Izabel João Secco 5 9.000 

São José João Silva 6 600 

São Luiz Luiz da Silva Gago 10 5.000 

São Salvador Florismundo Baptista Machado 6 11.000 

Trapiche Carlos Palmer 36 600 

Tucuns Julio Marcondes do Amaral 30 17.000 

Vista Alegre Lino Antônio Pereira 6 400 

Viveiro Joaquim A. Nogueira da Silva 97 27.600 

Ypiranga Christovão & Cunha 20 6.700 

48 salinas  TOTAL 563.100 
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Tabela 4 Referências estatísticas/São Pedro da Aldeia.159 

Salinas Proprietários Hec.  Sacos 

Assumpção José Ferreira de Souza 7 4.100 

Baixo José Neves de Almeida 3 800 

Bajuru Antônio Gonçalves Aranha Júnior 11 4.900 

Boa Fé Manoel de Souza & Irmão – 2.300 

Boa Vista José Maria Luiz Pedrosa 4 2.500 

Boa Vista 2ª Cândido Antônio Vital 6 400 

Candinha Gonçalves & Silva – 4.600 

Esperança Alcides José da Silveira 9 2.000 

Felicidade Elysio Henrique de Paiva 4 5.300 

Guarany Iacopo Francesconi 68 24.100 

Maracanã José Duarte Nunes 10 7.900 

Mossoró Nobu Yamagata 81 23.600 

Nova Mossoró Missau Yamagata – 9.000 

Pagé Libório Bulcão 4 10.300 

Porto Antônio Antunes Jacintho 7 6.300 

Ponta d’Água Manoel Maria de Mattos 10 9.500 

Santa Luzia Antônio Gonçalves Aranha Júnior 9 5.500 

Santa Maria Antenor Alves de Souza 3 1.500 

São João Manoel Maria Mattos 8 10.400 

Tupy América Nunes Ferreira de Souza 9 1.700 

20 salinas  TOTAL 136.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Idem, p. 95. 
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Tabela 5 Referências estatísticas/Araruama.160 

Salinas Propriedade Hect. Sacos 

Aurora José Revelles 18 12.630 

Berenice Manoel Luiz 12 13.000 

Bananeiras Antônio Antunes 6 2.000 

Conceição Marcellino Nunes 8 6.100 

Da Vermelha José Antunes – 5.200 

Esmeralda Felix Valladares – 2.200 

Esperança Manoel Antunes Júnior – 7.800 

E. Santo José Antunes 18 19.000 

Fluminense Plácido Vieira 10 10.100 

Glória Joaquim Andrade 25 22.500 

Ingá José Maria Castanho 11 11.000 

Julieta José André Senos 15 14.100 

Josuvina Josué Carvalho 8 5.000 

Lavenge Antônio Silva 8 14.300 

Lavos Antônio Silva – 12.900 

Lagoinhas Manoel Antunes 18 11.540 

Marrecas Leonardo Antunes & Filhos 18 14.670 

Norte Manoel Maria Ramalho 8 1.100 

Nazira Norival Soares de Freitas 4 650 

Peráu-Assu Álvaro Lopes 12 3.600 

Pitanguinha Antônio Maria Rapozo 30 22.300 

Penha Luiz dos Santos Mathias 6 2.800 

Rosalina José Ferreira – 2.460 

Raposo José Raposo – 8.300 

São João Manoel Ferreira Palhares 3 860 

São Sebastião Antônio Fernandes & Irmão 8 3.900 

São Manoel Manoel Fernandes Baptista 12 19.200 

São Jorge Manoel Maria de Mattos 10 100 

São Thomé Antônio Castanho – 2.300 

                                                 
160 Idem, p. 96. 
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Santo Antônio Augusto Marinho Bragança 12 11.380 

Santa Maria Paulino José da Motta 9 7.440 

São José José Pereira de Carvalho 9 7.100 

Santa Rosa Antenor Soares de Souza 12 11.200 

Santa Cruz Silvério da Silva Motta 12 4.100 

Silva Joaquim Silva 22 11.700 

Todos os Santos Olympio Bragança 8 400 

Vista Alegre Vasconcellos & Leão 12 400 

37 salinas  Total existente 305.310 

 

 

 
Tabela 6 Existência de sal nos municípios fluminenses.161 

Cabo Frio 563.100 

Araruama 305.310 

São Pedro d’Aldeia 136.700 

 1.005.100 

 

 

 
Tabela 7 Imposto sobre o sal no município de Cabo Frio 1930/35.162 

Ano Sacos 70 Kg Federal Estadual  Municipal 

1930    566.152    988:593$000   87:109$350   56:615$200 

1931    652.385 1.192:192$800 104:187$450   65:942$550 

1932    412.745    737:739$600   65:942$550   41:274$500 

1933    523.930    883:039$800   83:854$600   52:393$000 

1934    430.803    831:640$800   96:424$050   43:080$300 

1935    572.036    904:160$400 109:157$900   27:289$500 

 3.158.051 5.537:366$400 546:675$900 286:595$050 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Idem, p. 97. 
162 Idem, ibidem. 



132 

 
Tabela 8 Imposto sobre o sal no município de São Pedro da Aldeia 1930/35.163 

Ano Sacos 70 Kg Federal Estadual Municipal 

1930 144.426   247:148$250   22:243$350 14:442$600 

1931 167.852   298:048$200   26:824$350 16:785$200 

1932 103.378   184:434$900   16:599$150 10:337$800 

1933 124.078   220:758$950   19:868$400 12:407$800 

1934 107.700   207:910$300   22:090$050 10:770$000 

1935 151.140   226:040$100   27:289$500 15:114$000 

 798.574 1.384:341$600 135:014$800 79:857$400 

 
Tabela 9 Imposto sobre o sal no município de Araruama 1930/35.164 

Ano Sacos 70 Kg Federal Estadual Municipal 

1930 252.265    411:913$750   38:936$300   25:226$500 

1931 298.777    496:747$000   47:817$200   29:877$700 

1932 175.731    307:391$500   28:119$300   17:573$100 

1933 179.185    367:933$250   28:733$000   17:918$500 

1934 179.501    346:517$000   28:752$900   17:950$100 

1935 284.430    376:733$500   45:482$600   28:443$000 

 1.369.889 2.307:236$000 217:841$300 136:988$900 

 

Tabela 10 Total de impostos recolhidos nos três municípios 1930/35.165 

Ano Sacos 70 Kg Federal Estadual Municipal 

1930    962.843 1.647:655$000 148:289$000   96:284$300 

1931 1.119.014 1.986:988$000 178:829$000 111:901$400 

1932    691.854 1.229:566$000 110:661$000   69:185$400 

1933    827.193 1.471:733$000 132:456$000   82:719$300 

1934    718.004 1.386:068$000 147:267$000   71:800$400 

1935 1.007.606 1.506:934$000 181:930$000 100:760$600 

 5.326.514 9.228:944$000 899:432$000 532:651$400 

                                                 
163 Idem, ibidem. 
164 Idem, ibidem. 
165 Idem, p. 98. 
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Tabela 11 Custo aproximado de uma salina de 10 hectares em 1920/1930.166 

Terreno salínico e anexo 8.000$000 

Residências 10.000$000 

Armazéns para sal 8.000$000 

Marcação, nivelamento e terraplanagem 1.000$000 

Abertura de valas de minação, esgoto, transporte, etc. 5.000$000 

Construção de tanques de carga, evaporadores e cristalizadores 6.000$000 

Construção de marachas, passeios e aterrados 3.400$000 

Moinhos de vento (4) 12.000$000 

Bombas e seus pertences (4) 1.000$000 

Material e mão de obra para assentamento dos moinhos e bombas 600$000 

Sarrafos e estacas 5.000$000 

Custo Total 60.000$000 

 

O crescimento da área de produção do sal fluminense não impediu que as décadas 

iniciais do século XX fossem marcadas por uma significativa crise na oferta do produto. Apesar 

do potencial produtivo, a capacidade efetivamente instalada no parque salineiro do estado do 

Rio de Janeiro era relativamente pequena. Se o nordeste sofria com o transporte, o estado do 

Rio de Janeiro sofria com a limitação da sua capacidade de produção, a qualidade do produto 

e, assim como o nordeste, também com problemas de  transporte.167 

De todo modo, a partir do final da década de 1920, Mário Pinto e Raymundo Ribeiro 

Filho registraram em seu trabalho o crescimento no número e no tamanho das salinas existentes 

na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Idem, p. 99. Ao final da página o autor faz uma nota em que informa que os dados foram “fornecidos 

pelo salineiro (sic) Snr. Plácido Marchou ao auxiliar de Estatística Arthur Valle Júnior do D.E.P.” 
167 Segundo o “Estudos sobre o Sal” o país teria atravessado um período de escassez de sal nas primeiras 

décadas do século XX e, em função dessa escassez, “o Brasil começou a importar sal. Esta situação durou 

até a criação do Instituto Nacional do Sal em 1940”. Estudos sobre o Sal, material organizado pela 

Comissão Executiva do Sal. Biblioteca Nacional, seção de Obras Gerais: VI-86,7, 16, n. 4. (não paginado).   
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Tabela 12 Salinas do município de Cabo Frio em 1928.168 

Nome da Salina Proprietário Hect Prod. Kgs Exp. kgs  

Acahyra Domingos João Gago 12 560.000 328.760 

Amizade Antonio Luiz da Fonseca 5 286.000 214.400 

Assumpção Eugenia & Marianna 5 20.800 30.550 

Brasileira Gertrudes Beranger 4 78.500  –  

Cambuinas Antonio Rosa 7  –  254.100 

Carmo Viúva Beranger & Filhos 22 800.000 317.000 

Conceição Augusto de Magalhães 

Bastos 

10 756.000 659.900 

Durindana Antonio Tavares  6 358.800 183.400 

Espírito Santo José Joaquim Godinho (herdeiros) 14 241.500 124.400 

Estacada Fernando Antunes 5 336.000 252.600 

Flôr da Figueira Thereza Pereira 8 406.000 252.000 

Fluminense Lucilia Palmer de Souza 20 1.850.000 1.612.700 

Graciosa Manoel de Oliveira 20 731.500 611.400 

Itajurú Henrique da Costa Macedo 5 147.000 63.000 

João Gaspar Maria da Costa Bernardes dos Santos 30 966.000 519.900 

Josephina Luiz Edmundo Cazes (herdeiros) 16 690.000 600.100 

Laura José Cardoso Gil 30 1.120.000 611.600 

Lavos Francisco Nunes 14 630.000 350.200 

Libaneza Soares & Sampaio 6 133.000 99.400 

Marcolina Manoel Maria Fernandes 12 272.000 294.000 

Massambaba Pereira Bastos & Gago 105 4.445.000 2.091.700 

Mondêgo Francisco Ramalho da Costa 5 196.000 108.500 

Monte Alto Joaquim Jorge de Souza 10 399.000 297.600 

N. S. d’Assumpção Luiz de Almeida Cazes 15 101.850  –  

N. S. de Lourdes Dr. Antenor Portella Soares  –  69.700 58.100 

Occidentaes Georgina de Noronha Gallo & Filhos 17 535.000 378.400 

Pepé Carlos Bernardino de 

Oliveira 

4 56.000 54.000 

                                                 
168 Tabela adaptada a partir de PINTO, Mário da Silva e RIBEIRO FILHO, Raymundo – A Indústria do sal 

no Estado do Rio, op. Cit., p. 141.Os dados se referem ao ano de 1928. 
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Pernambuca Manoel Maria de Carvalho – 294.000 111.000 

Pernambuquinha Joaquim Luiz Pedrosa 7 414.110 326.000 

Peroanas Luiz Benjamim Lindenberg (herdeiros) 25 996.211 764.620 

Perynas Dr. Miguel de Oliveira Couto 250 23.218.600 11.321.504 

Pésinho Porto & Irmão 10 56.000 26.300 

Piaçaba Francisco Nunes 27 749.000 725.600 

Ponta da 

Massambaba 

Cazes & Salles 50 1.931.000 1.780.540 

Ponta do Costa Lindenberg & Companhia 70 2.450.000 2.023.350 

Portinho Luiz João Gago (herdeiros) 35 1.750.000 709.400 

Primor do Christal Alfredo Pereira de Souza 6 203.000 21.000 

Providencia Helconides Macedo 5 140.000 94.500 

Santa Helena Manoel de Figueiredo dos Santos Gago 14 350.000 84.500 

Santa Izabel João Secco 5 252.000 151.400 

São José João da Silva 6 378.000 294.100 

São Laurindo Dr. Luiz de Souza Gago 10 350.000 14.700 

São Luiz Dr. Luiz de Souza Gago 10 350.000 14.700 

São Salvador Florismundo Baptista 

Machado 

6 604.000 585.000 

Trapiche Carlos Palmer 36 1.524.000 1.371.458 

Tucuns Silva Gago & Nobre 30 840.000 937.400 

Vista Alegre Luiz João Gago (herdeiros) 6 539.000 264.500 

Viveirinho Colombo Alves Nogueira da Silva 18 1.281.000 993.400 

Viveiro Joaquim Alves Nogueira da Silva 97 4.540.000 3.078.500 

Ypiranga Manoel de Magalhães Ribeiro Bastos 20 980.000 966.400 

50 salinas   60.301.571 37.130.882 

 

Ao compararmos as tabelas 3 e 12169 alguns aspectos chamam a atenção. 

Em primeiro lugar as inúmeras trocas de titularidade das salinas cabo-frienses no curto 

período de três anos evidenciam uma intensa atividade comercial entre os produtores de sal da 

                                                 
169 Os dados da tabela 12 são de 1928, já a tabela 3não possui informação quantoao ano dos 

dadospublicados. Dessa forma estamos considerando os respectivos dados da tabela 3 como sendo relativos 

ao ano anterior a 1ª publicação d’O Sal Fluminense, 1924. 
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cidade. Das 48 salinas registradas em 1925, apenas 23 (menos da metade) permaneceram com 

o mesmo dono e com o mesmo tamanho.170 

As salinas Apicu, Banzo, Figueira, Nacau e Rio Branco não aparecem na tabela 12. 

Dada a intensa atividade comercial em torno das áreas salínicas da cidade, é pouco provável 

que elas tenham desaparecido. O mais provável é que elas tenham sido compradas e 

incorporadas a salinas já existentes, ou tenham trocado de nome após terem sido vendidas. Na 

pesquisa desenvolvida para escrever sua tese, Maria de Freitas Campos nos mostra que 

 

 

“[...]A heterogeneidade dos proprietários pode ser percebida pelos tamanhos das salinas 

e tem relação com o momento e a forma da vinda. Muitos vieram ‘chamados’ por 

parentes ou amigos, que os ‘custeavam’, isto é, emprestavam ou ‘adiantavam um 

dinheiro’, geralmente para a manutenção inicial do homem que então ‘juntava o 

dinheirinho para trazer a família’. Neste caso trabalham para parentes ou amigos e só 

mais tarde compravam salinas menores, para depois acrescentarem outras. Alguns 

parentes, ou vizinhos, que tinham experiência com salina vinham como contratantes. 

No entanto, nem todos os contratantes eram portugueses”. (CAMPOS, 1999). 

 

 

Contudo, ainda que oito salinas novas apareçam na Tabela 12, não há como afirmar se 

entre elas há algumas das 5 que constam apenas na Tabela 3. Dezenove salinas mudam de dono, 

o que é mais um dado a atestar a intensa atividade de compra e venda dessas propriedades 

naquele momento, bem como a dinâmica identificada por Freitas em sua pesquisa. Das 19 que 

mudam a titularidade duas permanecem na mesma família indo para as mãos de herdeiros: são 

elas a Peroanas e a Josephina. A principal mudança é a da 2ª maior salina da região – 

Massambaba – que deixa de ser uma empresa de vários sócios Pereira Bastos & Cia, para ter 

apenas dois proprietários: Pereira Bastos & Gago. 

Com relação à família Gago é necessário fazer algumas considerações. Segundo José 

Antunes Gonçalves171, havia dois ramos dessa família; um ramo ligado a Domingos João Gago 

e outro ligado a Waldemira de Souza Gago. Os membros dessa família que em 1896172  já 

detinham uma área de produção de sal relativamente grande, além de navios para exportar o 

produto, aumentaram sensivelmente a sua presença na atividade salineira. Em 1925, segundo a 

Tabela 3, os membros dessa mesma família detinham uma área de 71 hectares, sem contar as 

salinas Apicu e Assumpção de propriedade de Waldemira de Souza Gago e Maria da 

                                                 
170 A salina Flor da Figueira, de propriedade de Thereza Pereira não tem o seu tamanho registrado na Tabela 

3, mas aparece na Tabela 12 com o tamanho de 8 hectares. Nem todas as Salinas tem todos os dados 

informados. 
171 GONÇALVES, José Antunes. O sal! Nossa riqueza. Sua história. Minha vida – Porto Alegre: Pacartes, 

2018. p. 56. 
172 Cf. Tabela 2, nota 140. 
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Assumpção Gago, respectivamente. Em 1928, de acordo com a tabela 12, a área de salinas 

pertencentes a membros da família Gago havia aumentado para 117 hectares. Sem levar em 

consideração a participação na salina Massambaba (105 hectares), os Gago aumentaram em 

pelo menos 65% a sua presença na atividade de extração de sal na cidade. 

Perynas aparece em 1925 como propriedade da Companhia Salinas Perynas e, em 1928, 

aparece pela primeira vez como propriedade do Dr. Miguel de Oliveira Couto. Nesse ínterim, 

a empresa que em 1925 contava 198 hectares de salinas aparece, 3 anos mais tarde, com 

impressionantes 250 hectares. A empresa consolidava-se como uma gigante na área com cerca 

de duas vezes e meia o tamanho da segunda maior salina da região – a salina Massambaba de 

Pereira Basto & Gago – e com quase 1/4 de toda a área de salinas da cidade. 

 

2.5.1 Perynas 

 

Perynas é um caso a parte que precisa ser analisado separadamente, seja por suas 

dimensões físicas, pela qualidade do seu produto ou pelas implicações políticas dos seus 

proprietários a nível municipal, estadual e federal. 

A salina que teve início com Luís Lindenberg atravessou uma série de problemas 

financeiros após a morte do seu fundador, o que fez com que em 1891 seus herdeiros vendessem 

a maior parte da empresa ao Banco Comércio e Indústria do Brasil. O banco, por sua vez, 

transferiu em 1895 a propriedade da empresa para José Caetano Jalles Cabral que em 1896 já 

aparece como o principal contribuinte no “Lançamento dos Impostos de Indústrias e Profissões 

organisado pela commissão de Fazenda para o anno de 1896”. 

É nesse período – final do século XIX e início do XX – que ocorre a vinda de muitos 

imigrantes portugueses das tradicionais regiões salineiras de Aveiro e Figueira da Foz para a 

Região dos Lagos fluminense, como mostram diversos memorialistas da cidade e como 

demonstrou Maria de Freitas Campos. Uma parte desses imigrantes veio contratada pelo novo 

proprietário de Perynas que já nesse momento, constituía-se como a maior empresa da região. 

Essa dinâmica de vir trabalhar numa salina para posteriormente construir a sua própria, 

foi registrada por Seu Gabriel da Casa da Flor em uma de suas cadernetas de anotações. 
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Figura 25 Cadernoos de Seu Gabriel – Reprodução 3173 

 

Segundo Seu Gabriel, “José Maria veio de Portugal pro Brasil no ano de 1915. Daí ficou 

na Salina Grande até 1936, daí veio pra Salina da Maracanã em 1936”.174  

No que se refere às nacionalidades, havia em Cabo Frio, em 1940, 93 homens e 60 

mulheres não brasileiros175. Entre esses havia alemães (1 homem e 8 mulheres), espanhóis (4 

homens e 2 mulheres), japoneses (5 homens e 3 mulheres), portugueses (68 homens e 35 

mulheres) e 1 italiano. Desse total eram naturalizados brasileiros 25 homens e 3 mulheres, sendo 

assim a distribuição por nacionalidade: 1 alemão, 1 espanhol, 1 italiano, 1 japonês, 16 

portugueses e 3 portuguesas naturalizados. 

Não chega a ser surpresa a presença em maior número da colônia portuguesa, afinal, foi 

de Portugal que veio para Cabo Frio, desde o final do século XIX parte da mão de obra 

especializada em salinas. Ainda que nem todas aquelas pessoas tenham vindo para trabalhar em 

salinas e ainda que nem todas que trabalharam tenham ficado ricas, o senso comum tende a 

apontar os portugueses como o modelo a ser seguido e a responsabilizá-los pelo sucesso da 

empresa salineira. Ao buscar fazer uma comparação entre as iniciativas de trabalhadores e 

proprietários no sentido de melhorar de vida, Thièblot ressalta as diferenças, mas acaba por 

reforçar estereótipos acerca do trabalhador como aquele que não possui 

                                                 
173 Acervo ETRL/IPHAN-RJ 
174 dos SANTOS, Gabriel Joaquim (Seu Gabriel). Caderneta de anotações, s/d. Salina Grande é como os 

mais antigos chamavam Perynas. O personagem em questão, José Maria, veio a se tornar proprietário da 

Salina Maracanã em São Pedro da Aldeia. 
175 Cf Recenseamento Geral do Brasil (1940) ítem 56 (p. 60) e ítem 57 (p. 62). Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_1940_p15_rj.pdf  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_1940_p15_rj.pdf
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possibilidade/capacidade de mudar de vida e do proprietário como aquele que sabe aproveitar 

suas oportunidades. 

 

 

“A vida do empregado é uma vida precária; o dinheiro dá para comprar 

mantimento, uma roupa: não se pode pensar em guardar um tostão. (...) Pensar 

em progredir, mudar de vida? Ganha tão pouquinho que só dá para sobreviver.(...) 

É diferente a situação do filho de português que trabalhou tanto quanto os outros mas 

que se conhecia como dono daquilo! Quem trabalha para si, com esperança de melhorar 

a vida, é completamente diferente. Vislumbrando um futuro promissor, quem não se 

esforça, quem não arrisca? O que fizeram os atuais donos de salinas? Muitos deles no 

começo puxaram o rodo com os pais, mas estudaram também para poder dirigir o 

negócio; não ficaram o tempo todo de pés na água. Tocaram outros negócios, 

enfrentaram a luta no mercado, nas áreas políticas locais, tentaram aumentar os seus 

lucros, apertando os salários de um lado, jogando com as amizades locais de outro. 

Uma coisa a gente nota: o trabalhador de salinas continua pé descalço no cristalizador, 

mas o dono de salina, hoje, tem carro, casa luxuosa e muitos negócios”. (THIÈBLOT, 

1979) 
 

 

Ainda que reconheça as desigualdas existentes entre os trabalhadores do sal e os donos 

de salinas e que pontue as dificuldades enfrentadas pelos primeiros, o autor, ao longo de seu 

texto, tende a enaltecer os feitos dos proprietários e estabelece comparações inadequadas, uma 

vez que os agentes sociais que ele compara (trabalhadores e proprietários) não possuem os 

mesmos recursos e oportunidades. Há, evidentemente, uma diferença significativa entre o 

salineiro que trabalhava por um salário ou por tarefa e o dono do empreendimento. Enquanto a 

possibilidade de mobilidade social para os trabalhadores do sal era bastante restrita, o dono do 

empreendimento usufruía de uma série de facilidades proporcionada tanto pelo capital que 

possuía, quanto pela influência política que desfrutava. Ocorre que, da maneira como é 

colocado pelo autor, o texto tira do trabalhador a sua agência que se expressa tanto em formas 

alternativas encontradas pelo núcleo familiar para complementar sua renda como pela sua 

capacidade de articulação para questionar a estrutura de exploração a que estavam submetidos. 

Por fim, o autor cala, também, sobre as formas pelas quais as alianças entre o poder 

econômico e o poder político, longe de serem méritos de proprietários que deles sabem lançar 

mão, são a expressão da exploração sobre o trabalho e que, no universo da indústria salineira, 

tem, em Perynas, a forma mais bem-acabada de articulação entre o político e o econômico. 

Perynas, a gigante do setor, foi vendidapor Jalles Cabral a seu genro Miguel Couto em 

1923. A partir de 1929 Perynas passou a ser organizada empresarialmente sob a forma de uma 

Sociedade Anônima e a presidência entregue a Miguel Couto Filho.176 

                                                 
176 “Sal” panfleto publicado pela empresa em 1979 por ocasião das comemorações dos seus 50 anos. Acervo 

particular do autor. 
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Nessa época, Miguel Couto já era uma personalidade de destaque nacional e a sua 

influência na cidade de Cabo Frio já era grande. Data daí a construção do Porto do Forno na 

praia dos Anjos em Arraial do Cabo177 para escoar o sal de Perynas. A construção do porto 

ocorreu graças a doação de grandes extensões de terra por parte da municipalidade, o que 

possibilitou a construção de uma ferrovia que levava a produção de Perynas diretamente das 

salinas ao porto. Parte das terras recebidas graciosamente pela empresa é o que explica o 

acréscimo de 52 hectares de terra que constam na Tabela 12. Segundo Márcio Werneck da 

Cunha e Penha Leite 

 

 

“No final dos anos 20, Miguel Couto Filho recebeu grandes doações de terras na 

restinga de Cabo Frio e no Arraial do Cabo da Câmara Municipal, com o objetivo de 

construir estrada de ferro e porto para escoamento mais eficiente da produção da mais 

antiga salina fluminense. 

[...] 

Depois de pronto, o terminal portuário–ferroviário dispunha de dois armazéns de sal, 

guindastes e planos inclinados para carregamento naval, linha auxiliar para manobra da 

composição, dotada inclusive com vagões basculantes. O cais permitia a possibilidade 

de atracamento simultâneo de várias embarcações pequenas na parte externa, e de, pelo 

menos, um navio de média tonelagem na parte interna, a exemplo do "Perynas I", do 

"Perynas II" e do "Tamoio", pertencentes à própria empresa ou às companhias de 

navegação a ela associadas. O entorno do cais apresentava boa profundidade, embora a 

parte externa estivesse sujeita a eventuais ondulações fortes”.178 

 

A solução dos transportes para os demais produtores só viria a ocorrer com a chegada 

da ferrovia em 1937 e da rodovia Amaral Peixoto no início da década de 1940. Já Perynas, 

graças a influência política e ao poder econômico de seus proprietários, teve efetivada aligação 

entre os modais marítimo e ferroviário já na virada da década de 1920 para 1930. 

Cunha e Leite ainda chamam a atenção para algo que seria recorrente não só em Perynas, 

mas em diversas salinas da região, a ampliação da área do empreendimento.  

 

 

“com o objetivo de construir estrada de ferro e porto para escoamento mais eficiente da 

produção da mais antiga salina fluminense, [comprometeu-se] a cultivar uma plantação 

de coqueiros nesses terrenos arenosos, cujos vestígios podem ser observados numa 

ampliação de fotografia aérea existente na sala da diretoria da atual usina, mas, cuja 

produção mínima só serviu para refresco da família dos empresários, segundo entrevista 

                                                 
177 Apesar de localizado na Praia dos Anjos, o porto é conhecido como Porto do Forno, muito em função 

do ancoradouro da praia do Forno ter sido a primeira opção para a sua instalação. O projeto original só foi 

abandonado em função do aumentodo custo que seria ultrapassar o morro que separa as duas praias. 
178 CUNHA, Márcio W. e LEITE, Penha. Pesquisa sobre Perynas. Material datilografado e não publicado. 

Cunha e Leite são dois pesquisadores sobre a história da região e cujo material publicado é apenas uma 

ínfima parte do todo produzido por eles. O acervo particular dos dois pesquisadores conta com mapas, 

fotografias, entrevistas em fitas cassetes (em boa parte já sem chances de recuperação), livros e uma 

infinidade de textos manuscritos e datilografados. 
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com Conceição Castanho (1996) e diversos protestos dos vereadores registrados nas 

Atas de Sessões durante as décadas de 70 e 80”. 

 

 

Em 1933 Perynas ainda inauguraria o primeiro campo de pouso da cidade de Cabo Frio 

facilitando o acesso de Miguel Couto e seus convidados à região quando era necessário ir até 

lá. Localizado ao lado da residência oficial dos proprietários, o campo, oficialmente, havia sido 

construído por ordem de Miguel Couto para servir à Aeronáutica, mas não há registro de uso 

regular do mesmo por parte das forças armadas. 

 

 
Figura 26 Inauguração do campo de pouso "Miguel Couto" em Perynas.179 

 

A solução eficiente e definitiva dos problemas de transporte para escoar a produção de 

suas salinas, aumentou de forma significativa o poder econômico e a influência política de 

Miguel Couto no cenário político nacional. A estratégia utilizada por Miguel Couto e por seu 

filho Miguel Couto Filho tinha por objetivo criar uma espiral em que as suas ações nos campos 

político e econômico se retroalimentassem num processo em que, ora a articulação política 

garantia dividendos para a empresa, ora os dividendos econômicos financiavam os projetos 

                                                 
179 Fotografia do dia da inauguração do campo de pouso “Miguel Couto” em Perynas. Na cerimônia estavam 

presentes autoridades municipais e da Aeronáutica, além de Miguel Couto Filho e vários convidados do 

mundo político e empresarial. Na fotografia aparece a capela de Santa Rosa de Lima ao fundo e diversos 

homens, quase todos negros, que provavelmente eram trabalhadores da empresa que foram assistir ao 

evento. Fotografia cedida pela senhora Adelaide Ferreira Christovão. Sobre a inauguraçãover os registros 

feitos na edição de 24 de agosto de 1933 do jornal A Noite e na edição de 25 de agosto de 1933 do jornal 

Correio da Manhã. 
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políticos da família. É necessário não perder de vista que os empregados da empresa eram 

encarados como um ativo político por seus proprietários, inclusive para as disputas políticas 

locais onde o apoio de Miguel Couto (pai e filho) era sinônimo de prestígio na cidade. 

Do ponto de vista local, Miguel Couto chegou, inclusive, a ser homenageado como 

benemérito do Tamoyo Esporte Clube. Fundado no dia do tricentenário da cidade (13/11/1915) 

o Tamoyo era um clube de forte apelo cívico e que representava os anseios das tradicionais 

famílias da cidade. 

 

 

“Fundado e frequentado pela elite política e econômica da cidade, o Tamoyo expressava 

os ideais daquele grupo e, em certa medida, fundia através daqueles ideais os espaços 

público e privado. Para Beranger o Tamoyo é ‘motivo de orgulho da sociedade cabo-

friense e a sala de visitas do município’, enquanto Massa reproduz trechos d’A 

Columna, jornal de sua família, em que se lê, ‘Conjugadas, pois, as duas iniciativas, – 

a do atual prefeito e a do valoroso Tamoyo Esporte Clube, que há 15 anos se organizou 

para aumentar o valor cívico dos cabo-frienses, e erguê-lo para um novo surto de 

progresso [...]’. Mais que uma opção de lazer o Tamoyo simbolizava as aspirações e os 

ideais da elite local que em seus salões discutia os destinos da cidade”. 

(CHRISTOVÃO, 2011) 

 

 

Assim como Miguel Couto Filho, seu primo Nicanor Pereira Couto foi presidente do 

Tamoyo no biênio 57/58, mesmo período em que exercia o cargo de prefeito da cidade e que 

Couto Filho era governador do Estado. 

 

 
Figura 27 Placa de bronze afixada nas dependências do Tamoyo Esporte Clube180 

                                                 
180 Na placa estão registrados os nomes de Miguel Couto Filho (Benemérito) e Nicanor Pereira Couto 

(presidente, 57/58). 
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Aliado de Amaral Peixoto, de quem era tido por muitos como afilhado político, Miguel 

Couto Filho contou com o apoio de Amaral para eleger-se à Assembleia Constituinte de 1946 

e para assumir o Ministério da Saúde no segundo governo Vargas (50/54). Segundo Hamilton 

e Fonseca a escolha de Miguel Couto Filho para assumir o recém-criado Ministério da Saúde 

tinha a ver com suas próprias credenciais, mas, ao mesmo tempo, com sua ascendência e com 

uma possível influência de Amaral Peixoto. 

 

 
“O fato de ser filho de renomado médico e aliar a trajetória profissional ao desempenho 

na vida pública, dupla atuação que o habilitava a transitar na esfera do jogo da política 

partidária. Por outro lado, a imprensa da época ressaltava que sua indicação teria sido 

fruto do acordo político entre Vargas e Ernani do Amaral Peixoto, líder do PSD 

fluminense, que pretendia ver seu afilhado político no posto de próximo governador do 

estado”.181 

 

 

Cabo Frio e toda a região salífera do entorno da Lagoa de Araruama constituía-se, assim, 

em um importante capital para as pretensões políticas a nível local, estadual e nacional por parte 

do grupo político de Miguel Couto e Amaral Peixoto. 

 

2.6 FINAL DA DÉCADA DE 1920 – ESPERANÇAS E INCERTEZAS 

 

Ao final da década de 1920 a atividade salineira na cidade e na região, apesar de 

consolidada e em plena expansão, não era sinônimo de inexistência de problemas. As 

reclamações quase onipresentes dos proprietários eram corroboradas por diferentes 

pesquisadores. Pinto e Ribeiro Filho afirmam que as condições naturais existentes na região 

“fariam imaginar a qualquer um, situação próspera, quase invejável, para a indústria do sal 

fluminense, muito diferente da que existe realmente, que é uma situação de desorganização, 

desespero e quase ruína” (PINTO e RIBEIRO FILHO, 1930). A exceção ficava mesmo por 

conta da empresa de Miguel Couto que, segundo os autores, produzia um sal de qualidade 

superior com relação aos demais, “sendo que muitas vezes o produto classificado de 1ª em Cabo 

Frio é chamado de 2ª em Perynas. Embora ainda existam defeitos no seu methodo de trabalho, 

[...]com algumas modificações Perynas se tornará uma salina modelo”. (PINTO e RIBEIRO 

FILHO, 1930). Não fica claro o que os pesquisadores estão chamando de “defeitos no seu 

                                                 
181 HAMILTON, Wanda e FONSECA, Cristina: Política, atores e interesses no processo de mudança 

institucional: a criação do Ministério da Saúde em 1953. História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol. 

10(3): 791-825, set.-dez. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n3/19301.pdf  Acesso 

em: 10 dez. 2019. 

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10n3/19301.pdf
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methodo de trabalho”, mas acreditamos que aqui eles estão se referindo a questões relativas à 

qualidade final do produto, como o curto período de cura, por exemplo. Nesse momento 

Escragnolle Doria registrava que “[...] o futuro e a riqueza de Cabo Frio são constituídos pela 

sua indústria e esta consiste no preparo ou fabrico do sal, do peixe e da cal. Perto de cinquenta 

salinas conta[va] o município, capazes de produzir por ano sessenta mil toneladas de sal”. 

(DORIA, 1929). O autor segue referindo-se à abundância e variedade da pesca na cidade para, 

logo à frente, deixar claro que mesmo com o elevado número de salinas estas não parecem ter 

atingido – até aquele momento – o desenvolvimento que delas se esperava: “O progresso do 

município aguarda surto completo. Tê-lo-á, sob vários aspectos, estabelecida facilidade de 

comunicações com a Capital Federal e a do Estado”. (DORIA, 1929). Nesse cenário, o poder 

econômico de Perynas, era e continuaria sendo impulsionado pelo poder político do seu 

proprietário, o que a diferenciava das demais empresas do setor. 

Há uma sintonia entre as diferentes análises feitas acerca da situação da indústriado sal 

em Cabo Frio dos primeiros anos do século XX ao final da década de 1920. Os constantes 

lamentos dos proprietários de salinas denunciavam uma situação ambígua onde os problemas 

da indústria salineira fluminense, em permanente crise, convivia com o fato dela constituir-se 

na atividade com maior potencial de crescimento e maior expectativa de ganhos financeiros da 

região. Os ganhos, contudo, estavam diretamente ligados à baixa remuneração aos 

trabalhadores. De qualquer forma, mais do que uma realidade, a indústria salineira era uma 

esperança e os problemas existentes eram vistos pelos analistas como pontuais e potencialmente 

resolvíveis. Mesmo a questão do transporte, um dos principais entraves ao desenvolvimento 

pleno daquela indústria, não soava como obstáculo intransponível. O único problema que 

continuava sem que houvesse sequer uma discussão a respeito, eram os baixos salários pagos 

aos trabalhadores. 

Segundo Pinto e Ribeiro Filho a arrecadação do imposto federal em 1928 foi da ordem 

de 797:523$500. Os autores informam ainda que o Imposto Estadual era mais ou menos 1/5 do 

Federal, atingindo naquele ano a importância de 264:430$000; o imposto municipal, naquele 

mesmo ano rendeu para as prefeituras dos 3 municípios fluminenses produtores de sal perto de 

85:500$000. Ainda que eles não tenham individualizado os impostos municipais, sabemos que 

a maior parte era devida a Cabo Frio em função do município ter o maior número total de salinas 

da região e, entre elas, as maiores se localizavam na cidade. Além disso, como já vimos, a maior 

parte do produto de toda a Lagoa de Araruama era escoada através do porto de Cabo Frio, que 

estava localizado no bairro da Passagem. 
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“Dados econômicos–O primeiro entreposto do sal fluminense é a cidade de Cabo Frio 

onde seguramente é mercada cerca de 95% da produção. Aí estão os grandes atacadistas 

de sal como Pring & Cia, Souza, Mattos & Cia, Oliveira, Bastos & Cia, Pring, Torres 

& Cia, etc. que compram aos salineiros o produto, para revender depois às praças do 

país. 

[...] 

A saca de 70 kg posta em Cabo Frio, em grosso, vale 2$200 a de 2ª qualidade e 2$700 

a de 1ª qualidade; estes preços se referem ao sal ainda na lancha da salina e no porto de 

Cabo Frio, correndo as despesas restantes por conta dos compradores”. (PINTO e 

RIBEIRO FILHO, 1929) 

 

 

Assim, mesmo com todos os problemas relativos à produção, que insistiam em 

permanecer ao final da década, a cidade de Cabo Frio se constituía no grande centro produtor 

de sal do Estado. Tal situação, contudo, não impediu que a cidade mantivesse um 

desenvolvimento urbano e socioeconômico bastante tímido. 

O mais provável é que o pequeno desenvolvimento experimentado pelo município nas 

primeiras décadas do século XX esteja diretamente relacionado ao fato das rendas advindas da 

indústria salineira destinarem-se em sua maiorparte àquele pequeno grupo que compunha a elite 

política e econômica local, pouco se refletindo em benefícios diretos para os trabalhadores das 

salinasou para a população como um todo. 

O mapa abaixo (figura 29) é o primeiro que identifica as áreas ocupadas pelas diferentes 

salinas existentes à época. Ainda que a única salina identificada no mapa seja Perynas – 

provavelmente por suas dimensões – ele é um documento importante por identificar as áreas de 

produção de sal no município. A partir dele é possível, entre outras coisas, ter uma visão mais 

clara e ampla da área efetivamente ocupada pelas salinas e as distâncias percorridas pelas 

Lanchas de Sal da área de produção ao porto da Passagem. A análise comparativa desse mapa 

(figura 28) com o mapa seguinte (figura 29) é reveladora, entre outras coisas, de como a área 

do centro urbano da cidade de Cabo Frio pouco sofreu alteração. Ao fim da terceira década do 

século XX, mesmo com todo o desenvolvimento da indústria salineira, a área urbana da cidade 

tinha, praticamente, a mesma dimensão que possuía em 1837. 
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Figura 28 Salinas no entorno da Lagoa de Araruama em 1929.182 

 

 
Figura 29 Cabo Frio - 1837183 

                                                 
182 Mapa mostrando a Lagoa de Araruama em 1929 com as salinas em seu entorno (destacadas em 

vermelho), trecho da Estrada de Ferro Maricá, estrada rodoviária ligando as cidades de Araruama, São 

Pedro da Aldeia e Cabo Frio; inclui a sede do município de Cabo Frio (destacada em azul). Sem divisão 

entre os municípios. Referência: BRRJANRIO 04.0.MAP.195 – lagoa de Araruama – Dossiê. A imagem 

pode ser melhor visualizada acessando diretamente a fonte. Disponível em: 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=106379

0&v_aba=1 Acesso em 18/04/2018. 
183 O núcleo urbano da cidade de Cabo Frio havia se deslocado no início do século XVII da Passagem 

(núcleo original) para a região localizada entre o Morro da Guia e a praça da matriz. Data desse período a 

construção de alguns dos principais prédios públicos; entre eles a Casa da Câmara (já demolida), o 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1063790&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1063790&v_aba=1
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A área destacada em azul na figura 28 (1929) corresponde à área representada no mapa 

da figura 29 (1837). Mesmo com todos os problemas e recorrentes reclamações, os donos de 

salinas assistiam a uma expansão de seus negócios que não encontrava paralelo no 

desenvolvimento da cidade. É fato que algumas mudanças de caráter urbanístico ocorreram na 

cidade nesse intervalo de quase 100 anos representados pelos dois mapas, como por exemplo, 

a construção de alguns prédios públicos ainda no século XIX e nas primeiras décadas da 

República, incluindo aí a construção das pontes sobre o canal do Itajuru. Contudo, ainda que 

mudanças dentro daquele espaço tenham ocorrido, o espaço em si não havia sofrido alterações 

significativas e aspectos importantes como chegar e sair da cidade, iluminação, fornecimento 

de água, saúde e educação, insistiam em permanecer como elementos insolúveis para a pequena 

cidade que tanta riqueza gerava. 

 

2.7 A INDÚSTRIA SALINEIRA NA DÉCADA DE 1930 

 

A década de 1930 no Brasil se iniciou sob o signo da industrialização e do 

desenvolvimento econômico gerando uma série de transformações nas áreas social, política e 

econômica, todas já amplamente debatidas pela historiografia. A produção de sal foi um dos 

setores que se beneficiou diretamente das transformações ocorridas nesse período por ser o sal 

um insumo básico para diferentes tipos de indústrias, sobretudo as indústrias de transformação. 

Dulce Pandolfi mostra que no campo econômico, as medidas adotadas no imediato pós-1930 

ajudaram a compor um quadro em que o governo buscava controlar as diferentes áreas da 

economia brasileira. 

 

 

“Em 1932 foi criado o Instituto do Cacau e no ano seguinte o Instituto do Açúcar e do 

Álcool, ambos instituições nacionais. Um pouco mais tarde, em 1934 surgiu o Conselho 

Federal de Comércio Exterior, que, além de centralizar a política do comércio exterior, 

se tornou um órgão de assessoramento do governo nas diversas questões econômicas. 

Os anos 30 marcam uma etapa importante nos rumos da economia brasileira. É a partir 

daí que se desencadeia o processo de industrialização do país”.184 

 

 

                                                 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Sobre o mapa ver 

CUNHA, Marcio Werneck da. LEITE, Penha da Silva. A Cidade de Cabo Frio entre 1615 e 1696 In: Estudo 

de Rerratificação do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio. Cabo Frio: IPHAN, 1989, p.29. O original do 

mapa está arquivado na Biblioteca Nacional.   
184 PANDOLFI, Dulce Chaves Os anos 1930: as incertezas do regime. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, 

Lucília de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano 2: o tempo do nacional-estatismo. 3. ed. – Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 21 
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Além desses institutos citados pela pesquisadora, o governo ainda criaria, dentro da 

mesma lógica, os Institutos do Café, o do Mate e, em 1940, já em pleno Estado Novo, o INS – 

Instituto Nacional do Sal – com vistas a impulsionar e controlar o processo de industrialização 

que se desejava, fortalecendo, efetivamente, a política de substituição de importações. Para 

Maria Antonieta Leopoldi, o argumento principal que legitima o processo de industrialização 

 

 

“Éo de que as crises, além de contribuírem de forma indireta para a industrialização por 

substituição de importações (como analisou Celso Furtado), ajudaram a formar 

instituições e uma capacidade de governança que se torna mais evidente na segunda 

metade do período (1937-1945) nesse momento, Vargas, a diplomacia brasileira e os 

ministros das áreas econômicas mostram sua habilidade negociadora, seu pragmatismo 

no encaminhamento de decisões e no enfrentamento com os governos americanos e 

britânico”.185 

 

 

Todo esse cenário favorecia a indústria extrativista de sal que, apesar de em 1934 ainda 

importar um “montante de 10.204 toneladas, posteriormente [deixou de comprar] no exterior 

durante muitos anos, para ressurgirem em 1964”186 Esse ínterim é o período de surgimento e 

desenvolvimento do INS dentro do contexto desenvolvimentista do governo Vargas, o que, com 

relação ao sal, despertava o interesse não apenas dos empresários fluminenses, mas também, e 

principalmente, dos proprietários de salina do Rio Grande do Norte – maiores produtores de sal 

do país. 

No que se refere aos produtores e comerciantes de sal fluminense, a organização criada 

por eles em 1916 – Centro Salineiro de Araruama – foi substituída, em 24 de janeiro de 1935, 

pelo Centro de Comércio de Sal Fluminense Ltda 

Essa nova organização era mais centralizadora e muito mais eficiente em garantir os 

lucros dos seus membros do que a anterior.187  

Em 1939, quase uma década após Pinto e Ribeiro Filho terem escrito A Indústria do Sal 

no Estado do Rio, e um ano antes da criação do INS, J. Sampaio Fernandes publicou seu 

relatório “Indústria do Sal”, que fora apresentado ao ministro da Agricultura em setembro de 

1937, e onde faz uma análise da situação da indústria do sal em todo o Brasil naquele momento. 

O relatório traz uma tabela com as salinas existentes na cidade em 1937 e mostra, entre outras 

                                                 
185 LEOPOLDI, Maria Antonieta P. A economia política do primeiro governo Vargas (1930-1945): a 

política econômica em tempos de turbulência. p. 243 In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de 

Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano 2: o tempo do nacional-estatismo. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2010. 
186 BELCHIOR, Elysio de Oliveira et ali. Aspectos da economia salineira. Rio de Janeiro:Confederação 

Nacional do Comércio/Divisão de Estudos Econômicos e Sociais, 1968. p. 19. 
187 Sobre o Centro de Salineiros de Araruama e o Centro de Comércio de Sal Fluminense Ltda ver a análise 

que fiz na minha dissertação “Do sal ao sol (...)” In: CHRISTOVÃO, João H. de O. op. Cit.   
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coisas, que Perynas mantinha o seu gigantismo. Essa é uma tabela mais detalhada que traz além 

do nome e tamanho de cada salina, o nome do respectivo proprietário, o número de moinhos, 

de casas e armazéns, sendo a única fonte existente que detalha esses aspectos das salinas cabo-

frienses nesse período. 

 

 

Figura 30 Capa do relatório Indústria do Sal (1937)188 

 

 

 

 

                                                 
188 FERNANDES, J. Sampaio. Indústria do Sal, Serviço de Publicidade Agrícola, RJ, 1939. 
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Tabela 13 Salinas do município de Cabo Frio em 1937.189 

Salinas Proprietários Hect. Moinhos Casa

s 

Armazéns Produçã

o 

Acalira Domingos João Gago 12 4 2 1 - 

Amizade Antônio Luiz da Fonseca 6 2 1 2 - 

Assunção D. Maria Souza Gago 6 2  2 - 

Banzo Banzo Kamamura 20 7 2 3 - 

Brasileira D. Gertrudes Beranger 4 2 1  - 

Cambuinas Antônio Rosa 6 3 1  - 

Carmo Viúva Beranger & Filhos 22 9 3 10 - 

Conceição Augusto Magalhães Bastos 12 4 2 2 - 

Duridana Antônio Tavares 6 3 1  - 

Estacada Fernando Antunes 4 2 1 2 - 

Figueira Gazes e Salles 24 9 3  - 

Flor Figueira D. Thereza Pereira 5 3 1 1 - 

Fluminense Lucília Palmer de Souza 20 6 6 5 - 

Graciosa I Augusto L. da Cunha 10    - 

Graciosa II Augusta Soveral & Irmã 10    - 

Ipiranga João Ferreira Christovão 20 6 3 1 - 

João Gaspar Jorge Bragança 35 10 4 8 - 

Josefina Luiz Edmundo Gazes (H) 16 7 3 2 - 

Laura José Cardoso Gil 17 6 2 5 - 

Lavas Francisco Nunes 14 3 3 3 - 

Libaneza Antônio Soares dos Santos 5 4 1 2 - 

Marcolina João Secco 9 4 1 3 - 

Massambaba Pereira Bastos & Cia 90 38 18 9 - 

Mondego Francisco Ramalho Costa 5 3 1  - 

Monte Alto Paulo Beranger 9 3 2  - 

Ocidentais Adolpho Beranger Júnior 8 7 1 3 - 

Pepe Carlos B. de Oliveira 3 1 1  - 

Perinas Cia. Salinas Perinas 250 65  30 - 

Pernambuca Manoel Maria de Carvalho 5 3 1 2 - 

Pernambuquinh

a 

Joaquim L. Pedrosa 10 5 2 2 - 

Peroanas Luiz B. Lindenberg (H) 8 4 2 3 - 

Pesinho Porto & Irmão 1 1 2  - 

Piaçaba I Joaquim Jorge Capatão 14 3 2  - 

Piaçaba II Annibal A. do Valle 13 3 2  - 

Pta. do Costa Lindenberg & Cia 60 20 10 10 - 

Pta. 

Massambaba 

Souza Mattos & Cia 70 23 18 10 - 

Portinho D. Rosa Souza Gago 25 5 1 3 - 

P. de Cristal Alfredo Pereira de Souza 4 1 1 2 - 

Rio Branco Augusto Nascente Tinoco 5 2 1 1 - 

Santa Cruz Beranger & Soares 5 4 2 1 - 

Santa Helena Manoel F. dos Santos Gago 6 2 1  - 

Santa Izabel João Secco 5 2 1 2 - 

São José João Silva (H) 13 6 1  - 

São Luiz Luiz Souza Gago 12 3 1 1 - 

São Salvador Florismundo B. Machado 14 7 2 1 - 

Trapiche Carlos Palmer 25 2 1  - 

Tucuns Júlio Marcondes do Amaral 26 6 3  - 

Vista Alegre Lino Antônio Pereira 5 4 2 1 - 

Viveiros Joaquim A. Nogueira 94 20 11 4 - 

Waldemira D. Waldemira Souza Gago 10 5 3 1 - 

                                                 
189 Adaptada de FERNANDES, J. Sampaio. Indústria do Sal, Serviço de Publicidade Agrícola, RJ, 1939. 
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Se levarmos em consideração apenas os registros presentes na Tabela 13, a presença dos 

Gago nas salinas cabo-frienses diminuiu drasticamente, voltando aos índices de 1925, 

registrados na Tabela 3 de Pedro Guedes Alcoforado. Contudo, isso não é o que mais chama a 

atenção. A tabela 13 vem confirmar os dados apresentados nas tabelas anteriores (3 e 12) que 

mostram uma forte relação entre o poder econômico e o poder político na cidade. Quando 

cruzamos os dados dessas tabelas com os dados da Câmara Municipal e da Prefeitura de Cabo 

Frio fica clara a presença dos donos de salinas da cidade ocupando cargos estratégicos tanto no 

poder executivo, quanto no poder legislativo local. 

É certo que isso não chega a ser surpresa, posto que a apropriação do aparelho de Estado 

por representantes da elite econômica com a finalidade de criar condições que facilitem o 

desempenho de seus negócios é fartamente documentada em diferentes espaços e períodos – 

anteriores e posteriores ao que aqui nos atemos. Contudo, esse é um aspecto que precisa ser 

evidenciado de modo que as relações estabelecidas a partir da ocupação desses cargos sejam 

devidamente demonstradas. 

Apesar dos problemas históricos que continuavam a existir, J. Sampaio Fernandes 

acreditava, assim como Pedro Guedes Alcoforado, que a solução estaria, exatamente, na ação 

do Centro de Comércio de Sal Fluminense, o que equivalia a defender os interesses dos 

proprietários através de uma crescente concentração de poder daquela organização, que não era 

apenas de produtores, mas também e, principalmente, de comerciantes. 

 

 

“Já disse que considero problema de fácil solução a melhora da indústria salineira do 

Estado do Rio. Há boa vontade, principalmente do Centro de Sal Fluminense, de modo 

que regulamentada a produção em moldes de certa severidade pelo Governo 

Fluminense, por exemplo, a produção do sal do Estado poderá, não só melhorar, como 

crescer”. (FERNANDES, 1939) 

 

 

De todo modo, mesmo defendendo a ação do Centro de Comércio de Sal Fluminense, 

Sampaio Fernandes traz explicitamente a proposta da criação de uma instituição nos moldes do 

Instituto Nacional do Sal. Segundo o autor, “[...]Entre as numerosas ideias recolhidas, foi 

abordada, principalmente pelo Dr. Menescal, a possibilidade da criação de um Instituto do sal 

nos moldes do de açúcar e do álcool”. (FERNANDES, 1939). 

Foi necessário transcorrer as quatro primeiras décadasdo século XX para que o sal 

ganhasse o status de política de Estado, sobretudo como insumo para as indústrias de 
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transformação, aumentando assim a sua importância na pauta econômica nacional e 

concorrendo para a criação do seu próprio instituto. 

Vale ressaltar que, antes da criação do Instituto Nacional do Sal, o aumento da área de 

cristalização evidenciou um processode apropriação das terras salgadas por parte de um 

determinado grupo, que excluía os segmentos menos favorecidos da sociedade. Segundo 

Waldyr e Odete Mayer, “até 1925 o Brasil era um país importador de sal, principalmente da 

Espanha. O desenvolvimento neste setor está ligado a possibilidades de explorações nos 

terrenos devolutos do Estado [...]”.190 

Esse processo contribui para “a formação de um grupo social de proprietários de salinas 

que dominou política e economicamente a região em torno da lagoa [de Araruama] desde as 

últimas décadas do XIX”191 até a criação do INS – Instituto Nacional do Sal em 1940.192 

É possível identificar as principais áreas de salinas da cidade quando da criação do INS 

(1940) sem, no entanto, individualiza-las. A Carta do município de Cabo Frio feita pelo 

Departamento de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro mostra os limites entre os municípios 

salineiros do Rio de Janeiro, permitindo assim, identificar a área ocupada pelas salinas cabo-

frienses na parte da restinga da Massambaba. O mapa traz ainda o registro do prolongamento 

da Estrada de Ferro Maricá (EFM) que havia chegado até Cabo Frioem 1937. Apesar das 

inúmeras e sucessivas solicitações para a chegada de um meio de transporte que facilitasse o 

acesso à cidade e o escoamento do que lá era produzido, a Estação do Sal chegou tarde e a sua 

existência foi efêmera. A desativação da E. F. Maricá se deu a partir de 1963 e o seu fim ocorreu 

no sentido inverso em que ela foi construída, ou seja, seu desmonte foi iniciado exatamente a 

partir do último trecho construído, a estação de Cabo Frio. 

 

 

 

 

                                                 
190 MAYER, Waldyr Verinaud e MAYER, Odete Sandrini. A indústria salineira no Brasil, com especial 

referência à área de Cabo Frio. Revista da Universidade Católica, Campinas, 13(32): 87-103, dez. 1969. 
191 PAIXÃO, Cláudia. O sal diante de um novo contexto político, social e econômico. In: 

http://www.sebraerj.com.br/custom/pdf/cam/pesq/00_PesquisaHistorica_FULL.pdf Acesso em 

11/05/2017. O texto integral a que essa nota se refere, afirma que a expansão das salinas continuou até a 

metade do século XX. Apesar disso, não ser mais legalmente possível por força do Decreto que criou o 

INS, a apropriação de terras pelos mais variados meios por parte dos donos de salinas era comum. Numa 

cidade como Cabo Frio onde o controle sobre a posse da terra era pouco rígido a expansão da área de 

cristalização por parte de grandes produtores ocorria sem maiores consequências. 
192 O artigo 17 do decreto que criou o INS – Instituto Nacional do Sal, limitava a construção de novas 

salinas, mas não chegou a afetar a influência e poder dos grandes salineiros e comerciantes. 

http://www.sebraerj.com.br/custom/pdf/cam/pesq/00_PesquisaHistorica_FULL.pdf
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Figura 31 Município de Cabo Frio em 1940193 

 

Em 1942, Dioclécio Duarte194 publicou a segunda edição de seu livro “O sal na 

economia do Brasil.”195 O livro faz diversas referências ao recém-criado INS e, no que se refere 

à indústria salineira fluminense, sai em defesa do Centro do Comércio do Sal Fluminense e 

ressalta a importância de Perynas, afirmando que: 

 

 

“As salinas localizadas nos três municípios fluminenses de Cabo Frio, Araruama e São 

Pedro d’Aldeia veem procurando melhorar o artigo. A salina ‘Perinas’, de propriedade 

do saudoso professor Miguel Couto e atualmente sob a direção do Dr. Miguel Couto 

Filho evidencia tal orientação. É justo mencionar, por outro lado, a defesa do produto 

realizada pelo ‘Centro do Comércio do Sal Fluminense’. A situação da zona salineira 

do Estado do Rio, distante apenas 150 quilômetros da Capital Federal e próxima dos 

                                                 
193 Comissão da Carta do Estado do Rio de Janeiro. Mapa do município de Cabo Frio em 1940. O mapa é 

mais facilmente visualizado acessando o link original do Arquivo Nacional. Referência: BR RJANRIO 

04.0.MAP.699 – município de Cabo Frio – Dossiê. Disponível em: 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=106837

2&v_aba=1  
194 Filho de tradicional família de políticos e proprietários rurais do Rio Grande do Norte, foi deputado 

federal em 1927/1930, 1946/1955, interventor no estado em 1945 e presidente do Instituto Nacional do Sal 

de dezembro de 1955 a março de 1961. 
195 A primeira edição havia sido lançada no ano anterior com o nome de “A indústria extrativa do sal e a 

sua importância na economia do Brasil”. Apesar de ter alterado o nome, a obra é exatamente a mesma e foi 

apresentada no ano seguinte não como um novo livro, mas sim como a 2ª edição que de fato é. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1068372&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1068372&v_aba=1


154 

 
centros pastoris de Minas Gerais, assegura ao sal fluminense condições privilegiadas, 

sob o aspecto propriamente comercial. Feitos os serviços de dragagem da primeira bacia 

do porto de Cabo Frio, o alargamento da boca da barra e a dragagem dos canais da 

lagoa, assim como o prolongamento da estrada de Leopoldina ou Maricá, teria essa 

região conseguido vantagem de extraordinário alcance”.196 

 

 

Os elementos citados por Duarte como meio de favorecer o transporte, são os mesmos 

que os produtores de sal queixavam-se desde o início do século XX. Além disso, o livro 

publicado pela primeiravez em 1941, não registrou a chegada da Estrada de Ferro Maricá a 

Cabo Frio quatro anos antes. Duarte pouco se ocupa da indústria salineira fluminense e, para 

além dessa pequena menção no seu texto, há apenas os mapas demonstrativos das quotas 

provisórias da produção de sal estabelecida para cada salina do país pelo Instituto Nacional do 

Sal. Os mapas trazem informações sobre o nome das salinas, nome dos proprietários, área de 

cristalização (m²), produção média (kg) no quinquênio (dado fundamental para o 

estabelecimento das cotas que o INS passou a fazer), os percentuais da área ocupada (%), 

produção (%), quota com relação ao total do Estado (%); além da quota em números absolutos 

(T). São registradas então, naquele momento, 56 salinas funcionando no município de Cabo 

Frio. Um aumento expressivo se considerarmos que em 1937 havia 50 salinas e, em apenas 3 

anos ocorreu um aumento de mais de 10% no número de estabelecimentos.197 

 

Tabela 14 Salinas do município de Cabo Frio em 1941.198 

Proprietários Salinas Área cristalização (m²) 

Adolfo Beranger Júnior Ocidentais 31.790 

Aníbal Amador do Vale Santos Dumont 26.850 

Aníbal Amador do Vale Vista Alegre 12.741 

Antônio Luiz da Fonseca Amizade 14.624 

Antônio Maria de Jesus Cambuinas 18.326 

Antônio Soares dos Santos Libanesa 16.284 

Augusto Gomes Souveral & Irmã Graciosa 2ª 25.381 

                                                 
196 O referido texto encontra-se nas duas edições da obra de Dioclécio Duarte, à página 46. Tanto na edição 

de 1941, quanto na de 1942. 
197 O aumento no número absoluto de salinas de 50 para 56 representa um acréscimo de mais de 10% num 

período de apenas três anos, se considerarmos que após 1940 a legislação não permitia mais a criação de 

nenhum estabelecimento esse é um aumento bastante expressivo. 
198 Tabela adaptada de DUARTE, Dioclécio D. O sal na economia do Brasil – Rio de Janeiro: Alba Editora, 

1942, pp. 128-131. A tabela original “Mapa demonstrativo das quotas provisórias das Salinas do Estado do 

Rio de Janeiro” traz os dados relativos a todas as salinas existentes no país. O Mapa do Rio de Janeiro inclui 

as salinas dos municípios de São Pedro da Aldeia e Araruama. 
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Augusto Lourenço da Cunha Graciosa 1ª 14.294 

Augusto Magalhães Bastos Conceição 27.790 

Augusto Nascentes Tinoco Luiz Augusto 14.266 

Banzo Kawamura Banzo 34.728 

Beranger & Cia São José 18.330 

Beranger & Soares Santa Cruz 9.900 

Cazes & Sales Figueira 73.136 

Cia. Salinas Perinas Perinas 517.634 

Domingos João Gago Acaira 21.590 

Fernando Antunes Estacada 13.264 

Francisco Ramalho da Costa Mondego 13.434 

Gertrudes Beranger Brasileira 11.400 

Gustavo Beranger Alba 12.600 

Henrique Lage Macau 170.000 

Henrique Lage Peruanas 90.834 

Herd. Antônio Tavares Durindana 16.994 

Herd. Carlos Bernardino Oliveira Pepé 11.532 

Herd. Joaquim L. Pedrosa Pernambuquinha 27.709 

Herd. Luiz Edmundo Cazes Josefina 34.667 

João Ferreira Christovão Ipiranga 2ª 23.593 

João Sêco Marcolina 24.892 

João Sêco Santa Isabel 12.720 

Joaquim Alves & Cia N. S. Lourdes 6.200 

Joaquim Alves Nogueira da Silva Viveiro 108.944 

Jorge Bragança João Gaspar 75.286 

José Manoel de Araújo P. de Cristal 10.300 

José Cardoso Gil Laura 100.876 

Júlia Marques Pring da Cunha Ipiranga 1ª 23.593 

Júlio Marcondes do Amaral Tucuns 72.500 

Lindenberg & Cia Ponta do Costa 205.570 

Lourival A. Camélia Da Cruz 4.725 

Luiz de Souza Gago São Luiz 26.590 
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Manoel Maria de Carvalho Pernambuco 14.732 

Maria de Assunção Gago de 

Albuquerque 

Assunção 10.324 

Maria de Assunção Gago de 

Albuquerque 

N. S. de 

Aparecida 

19.967 

Mário Carvalho de Vasconcelos Santa Helena 18.226 

Othon Quintanilha Figueiredo Boa Esperança 19.308 

Paulo Beranger Montes Altos 18.535 

Pereira Bastos & Cia Lavos 29.235 

Pereira Bastos & Cia Massambaba 280.408 

Porto & Irmão Pezinho 6.696 

Rosa de Souza Gago Pereira Portinho 21.441 

Taboada & Cia São Salvador 17.052 

Teonas Garcia Terra Espírito Santo 20.307 

Teresa Pereira Flor de Figueira 13.132 

União Salineira Ltda. Carmo 51.492 

Waldemira de Souza Gago Waldemir 16.878 

Waldemira de Souza Gago Santa Rosa 16.562 

Wilson Sons & Cia Ltda. Wilson 137.845 

 

 

2.8 INS – INSTITUTO NACIONAL DO SAL 

 

A criação do Instituto Nacional do Sal colocou o sal, definitivamente, na pauta de 

discussões nacional. A autarquia tinha por objetivo regulamentar a produção e distribuição de 

sal no país, além de (de forma não regimental) intermediar questões referentes às relações entre 

patrões e empregados no universo das salinas. 

A criação do INS obedeceu a mesma lógica da criação dos órgãos que controlavam a 

produção de cacau, café, mate, açúcar e álcool no Brasil. O objetivo era criar uma legislação 

que fosse capaz de organizar a produção a nível nacional de modo a atender, em última 

instância, a política industrial que vinha sendo implementada desde o início da década de 1930. 

Com a criação do INS todos os produtores ficaram sujeitos a uma legislação cuja face mais 

visível era o estabelecimento de cotas de produção que, num primeiro momento, eram um 

atrativo para os produtores fluminenses cujo produto era inferior em qualidade e quantidade ao 
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produto nordestino. A principal vantagem do sal fluminense sobre o seu concorrente nordestino, 

que enfrentava inúmeras dificuldades de transporte, era, como já foi dito, a sua proximidade 

com os principais centros consumidores. Sobre a criação do INS, Armando Falcão afirmou, 

 

 

“Até 1940, a indústria salineira nacional constituíauma atividade proveitosa apenas para 

uma minoria reduzida e privilegiada, que nela realizava uma virtual ‘concentração de 

poder privado’. Tínhamos fortes empresas que, dispondo das melhores salinas e sendo, 

simultaneamente, grandes armadoras, só cuidavam deorganizar nocivos monopólios no 

mercado interno. Esses próprios monopólios não tinham estabilidade, pois entre os que 

lhes disputavam a primazia não cessava a luta pela preponderância una e absoluta nos 

principais centros de distribuição e de consumo. O resultado é que os preços, tanto 

nesses centros como nos aterros das salinas –que são o ponto de entrega da mercadoria 

ao comprador –estavam sempre sujeitos às mais violentas e danosas oscilações”. (...) 

“Assim é que surgiam ora os anos de relativa prosperidade e riqueza, ora as épocas 

ruinosas e de falência, sem que a indústria pudesse assentar, definitivamente, numa base 

sólida e progredir sob um ritmo certo. Nas desesperadas pugnas de seus maiorais, a 

indústria se achava num ponto entre o estado semi-caótico e a queda no nada do 

desaparecimento completo. Urgia, nestas condições, a criação de um órgão central de 

controle, de coordenação e de amparo, que corrigisse desigualdades injustas; que 

defendesse e auxiliasse os pequenos salineiros; e que promovessetodas as medidas de 

que pudessem resultar a estabilização econômica dessa indústria e o progresso dela, em 

alicerces insuscetíveis de gerar bruscas quedas e recuos periódicos”.199 

 

 

O discurso de Armando Falcão sobre a criação do INS parece, a princípio, se opor a 

ação dos grandes produtores e comerciantes de sal, contudo, o Instituto acabaria por se 

constituir em um espaço controlado exatamente por esses sujeitos. Os grandes produtores e 

comerciantes de sal tinham assento garantido na diretoria da autarquia de modo a exercer uma 

influência capaz de atender aos seus interesses em detrimento dos pequenos produtores e dos 

trabalhadores, que eram relegados a um segundo plano. 

O decreto de criação do INS em seu artigo 17, proibia a construção e exploração de 

novas salinas bem como a ampliação das que já existiam, ficando de fora, por motivos óbvios, 

somente a produção destinada à indústria de transformação que “não será, incluída na quota a 

que se refere o art. 4º, nem na proibição do artigo anterior”. No contexto de industrialização 

iniciado com Vargas não faria sentido o estabelecimento de cotas de produção de sal ser 

aplicado também à indústria, uma vez que esse, como já foi dito, é um insumo básico 

paracgrande parte da indústria de transformação. Apesar disso, ou, exatamente por isso, a 

indústria salineira fluminense atravessou um período de grande expansão nas décadas seguintes 

– 1950 e 1960. 

                                                 
199 FALCÃO, Armando. Análise breve da atuação do Instituto Nacional do Sal. Rio de Janeiro: 1946. pp. 

12-4. Há um exemplar desse livro no Fundo do Instituto Nacional do Sal no Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro. 
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A CNA – Companhia Nacional de Álcalis, primeira fábrica de álcalis sódicos do país, 

criada por decreto em 1943200, construiu inúmeras salinas na imensa área que passou a ocupar 

no distrito de Arraial do Cabo. A produção de barrilha, principal produto da empresa, 

demandava 1,3 tonelada de calcário (extraído das conchas do fundo da lagoa de Araruama) e 

1,7 tonelada de sal para cada tonelada de barrilha201 produzida, o que fazia da Álcalis a maior 

consumidora individual de sal do país tendo, ela mesma, se tornado uma grande produtora de 

sal para suprir parte da sua própria demanda, uma vez que o sal que era produzido em Cabo 

Frio não era suficiente nem em quantidade, nem em qualidade para os fins a que a companhia 

se destinava. Por ser uma empresa estatal estratégica, a Álcalis, desde a sua inauguração em 

1958 até a sua privatização em 1992202, deteve o monopólio da barrilha no Brasil. 

É certo que a facilidade de acesso à cidade, que passou a existir a partir do final da 

década de 1930 com a chegada da Estrada de Ferro Maricá – EFM e da Rodovia Amaral 

Peixoto, têm impactos diretos sobre a forma pela qual a cidade passou a se organizar e a ser 

pensada. A década de 1940 foi a primeira a registrar um ponto na curva do censo demográfico 

da cidade em que não houve mais diminuição no número total de habitantes, o que demonstra 

a existência de uma certa estabilidade social e econômica que até então não existia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Criação da Companhia Nacional de Álcalis – DECRETOLEI N. 5.684  DE 20 DE JULHO DE 1943 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5684-20-julho-1943-415717-

publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 20 mar. 2020. 
201 NUNES, Carlos Luís. Assim surgiu a Álcalis, 1968. p. 83. A barrilha é um álcali de fundamental 

importância para o uso em diversas indústrias, incluindo a indústria vidreira, a indústria química, 

detergentes, mineração e tratamento de água. 
202 A Companhia Nacional de Álcalis – CNA foi incluída no Programa Nacional de Desestatização junto 

com a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, a Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA e a Aço 

Minas Gerais S.A. – AÇOMINAS. Conforme o decreto nº 426 de 16 de janeiro de 1992. In: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-426-16-janeiro-1992-343105-

publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 15/08/2017 O monopólio da produção e compra de barrilha caiu 

a partir da privatização da empresa. Em 1995 a Álcalis fechou definitivamente as suas operações. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5684-20-julho-1943-415717-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5684-20-julho-1943-415717-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-426-16-janeiro-1992-343105-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-426-16-janeiro-1992-343105-publicacaooriginal-1-pe.html


159 

 
Tabela 15 Dados censitários da cidade de Cabo Frio entre 1890 e 1980.203 

Data População 

31/12/1890 10.382 habitantes 

31/12/1900 8.791 habitantes  

1º/09/1920 16.475 habitantes 

1º/09/1940 14.948 habitantes 

1º/07/1950 16.176 habitantes 

1960 27.441 habitantes 

1970 44.379 habitantes 

1980 70.955 habitantes 

 

As mudanças, sobretudo as facilidades trazidas pelos novos meios de transportes, 

atendiam a antigas reivindicações tanto dos produtores dos mais variados gêneros (não apenas 

sal), quanto da população em geral, que ansiava por meios mais fáceis e baratos de chegar e 

sair da cidade. Lísia Maria Cavalcanti Bernardes assim descreveu as vias de transporte do sal 

na região dos Lagos fluminense depois de 1937. 

 
“[...]A não ser o sal das salinas Perinas, embarcado para o Rio de Janeiro através do 

porto do Arraial do Cabo [desde 1929], praticamente toda a produção da Araruama era 

transportada pela estrada de ferro (E. F. Maricá), cujos trilhos em Araruama chegavam 

mesmo até a um dos cais na margem norte da lagoa, ou então por pequenos navios que 

atracavam no porto de Cabo Frio. Das salinas até a ferrovia, ou o porto, o transporte era 

feito por ‘lanchas’, pequenos veleiros de 20 a 30 toneladas. [...] 

Com o progresso dos transportes rodoviários e a construção da estrada Amaral Peixoto, 

que liga a região em estudo a Niterói, o caminhão em poucos anos suplantou o trem”.204 

                                                 
203 Fontes: Os dados populacionais referentes ao período de 1890 e 1900 foram extraídos e estão disponíveis 

em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualização/monografias/visualiza_colecao_digital.php?titulo=Synopse.  

Acesso em: 20 mar. 2020. Os dados referentes a 1920 foram extraídos do Recenseamento do Brazil (4º 

Censo geral da população e 1º da agricultura e das indústrias – 1920). Ministério da Agricultura, Indústria 

e Commércio, Directoria Geral de Estatística – Volume IV (2ª parte) Tomo II – População – Rio de Janeiro, 

Typ. da Estatística, 1928, p. 435. Os dados referentes a 1940 foram extraídos do Recenseamento Geral do 

Brasil (1º de Setembro de 1940) Série Regional – Parte XV – Rio de Janeiro Serviço Gráfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 1951, p. 171. 1950 – VI Recenseamento Geral do Brasil – 1950. IBGE 

– Conselho Nacional de Estatística, Serviço Nacional de Recenseamento, Série Regional – Volume XXIII, 

Tomo 1 – Estado do Rio de Janeiro, Censo Demográfico. Rio de Janeiro, 1955, p. 91. 1960 – Censo 

demográfico de 1960 – VII Recenseamento Geral do Brasil – Série Regional, Volume I – Tomo XI 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Departamento de Estatísticas de População – Rio 

de Janeiro, p. 80. Já os dados referentes aos censos de 1970 e 1980 foram extraídos de “CABO FRIO” uma 

publicação do CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro, órgão da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 1987, p. 23. Não há dados 

censitários com relação às décadas de 1910 e 1930. Sobre os possíveis motivos da variação no número de 

habitantes na cidade de Cabo Frio ao longo desse período ver CHRISTOVÃO, João H. de O. op. Cit. 
204 BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti. Planície litorânea e zona canavieira do estado do Rio de Janeiro 

– Conselho Nacional de Geografia, Rio de Janeiro, 1957, p. 135. Os trilhos da Estrada de Ferro Maricá 

chegaram à cidade de Cabo Frio em 1937, inaugurando aquela que ficou conhecida como “A Estação do 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualização/monografias/visualiza_colecao_digital.php?titulo=Synopse
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É fundamental entender o significado da chegada desses novos meios de transporte à 

cidade e os impactos que eles causaram, uma vez que mesmo com o crescimento que passa a 

experimentar a partir da década de 1940, o desenvolvimento da indústria salineira não alterou 

a estrutura física do centro urbano do município. 

Apesar de iniciar um período de grande produção e crescimento econômico a partir de 

1940, a indústria salineira fluminense pouco contribuiu para as transformações urbanas que 

tiveram início na cidade naquele momento. Ainda que a produção de sal, da mesma forma que 

a pesca, tivesse um impacto significativo sobre a conformação do território do município ela, 

de certo modo, ocorria “fora dos muros da cidade”. Assim, estando o sal e a pesca ligados à 

própria formação da cidade acabavam sendo, em certa medida, elas mesmas a medida da cidade. 

Desse modo, até a década de 1950 essas indústrias cresceram fazendo uso de um espaço urbano 

que atendia às necessidades e interesses delas, pouco ou nada alterando as características desse 

centro urbano. As facilidades criadas para sanar os históricos problemas de transporte da 

indústria extrativista do sal, acabaram por contribuir para a criação e a dinamização de uma 

nova cidade que começava a ser construída, a despeito da indústria salineira em si. 

A indústria salineira aos poucos iniciava um convívio com uma nova atividade 

econômica que começava a se anunciar e a cidade, assim, ia mudando a sua orientação física 

começando a abandonar o protagonismo do Canal do Itajuru por onde outrora passavam as 

Lanchas de Sal em direção ao Porto da Passagem e passava a se voltar para a praia num primeiro 

movimento em direção ao Turismo. 

 

2.9 DÉCADAS DE 1950 E 1960 – A ERA DE OURO DO SAL FLUINENSE 

 

As décadas de ouro do sal fluminense tiveram início com o mesmo lamento que marcou 

a indústria ao longo de toda a primeira metade do século XX, mas, ao contrário das décadas 

anteriores, parte da indústria salineira fluminense passa a apresentar resultados cada vez mais 

promissores. 

A década de 1950 marcou um momento em que o país vivia o desafio de superar as suas 

deficiências estruturais de modo a possibilitar um processo de industrialização que respondesse 

aos projetos políticos que se buscava implantar. Segundo Caputo e Melo, o segundo governo 

                                                 
Sal”. A abertura da rodovia Amaral Peixoto, em 1940, resolveu de vez todo e qualquer problema que a 

indústria salineira fluminense pudesse ter com relação ao transporte, aumentando ainda mais a 

competividade do produto fluminense. 
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Vargas “propunha avançar na montagem de infraestrutura para o desenvolvimento econômico, 

possibilitando a integração da indústria pesada de bens de capital e de insumos e aplicando 

capitais públicos nos empreendimentos estratégicos, tais como petróleo, eletricidade e 

siderurgia”205. Data daí a criação da Petrobrás e das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso e do 

São Francisco. O processo de industrialização teve, assim um investimento pesado do setor 

público – de forma direta por parte do Estado ou por meio de empresas estatais – e, segundo 

Caputo e Melo, “de maneira menos ostensiva, pelo capital internacional e privado nacional”.206 

Esse é um processo que vai ser aprofundado, principalmente na segunda metade da década, no 

governo de Juscelino Kubitschek. 

As transformações pelas quais o país estava passando no tocante à industrialização 

também tiveram eco em Cabo Frio, com as obras para a implantação da Álcalis já bem 

adiantadas, no início da década de 1950. A Álcalis viria a desempenhar um papel estratégico 

no projeto nacional-desenvolvimentista brasileiro. 

O país assistia ao crescimento da demanda de uma série de produtos, entre eles, o sal. 

Feito pelo tradicional processo milenar de cristalização nas quadras das salinas, o sal cabo-

friense continuava a enfrentar uma série de problemas com relação à sua qualidade. Buscando 

resolver de vez esse problema a Refinaria Nacional de Sal inaugurou, em 1951, a sua usina 

derefino e deu início à produção do Sal Cisne207. Quatro anos depois, em 1955, a Companhia 

Salinas Perynas, com uma fábrica totalmente modernizada, passou a produzir o maior volume 

de sal refinado do país. Juntas, Perynas e a Refinaria Nacional de Sal eram responsáveis por 

todo o sal refinado produzido no Brasil nas décadas de 1950, 1960 e início da década de 1970. 

Os novos processos eliminavam a necessidade de cristalização do sal nas quadras e, 

consequentemente, a contratação de mão de obra sazonal para a colheita da safra e cura nos 

armazéns. Além de passar a ser produzido durante todo o ano e não ter mais um período 

específico de safra, o sal estava menos sujeito a ação das intempéries. A produção passoua ser 

feita a partir de um sistema a vácuo utilizando a salmoura das salinas ao invés do antigo 

processo de cristalização do sal grosso nas quadras. A produção constante a partir da salmoura 

fez aumentar exponencialmente a produção e o lucro, até porquê, o sal refinado, uma novidade 

no Brasil daquela época, possuía um valor agregado muito maior do que o sal moído que era 

                                                 
205 CAPUTO, Ana Cláudia e MELO, Hildete Pereira de. A Industrialização Brasileira nos Anos de 1950: 

Uma Análise da Instrução 113 da SUMOC. Estudos econômicos, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 513-538, 

JULHO-SETEMBRO 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ee/v39n3/v39n3a03.pdf  
206 Idem 
207 Disponível em: http://www.salcisne.com.br/empresa.php Acesso em: 15 set. 2020. 

https://www.scielo.br/pdf/ee/v39n3/v39n3a03.pdf
http://www.salcisne.com.br/empresa.php
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usado para o consumo humano até então. Esse conjunto de transformações ocorridas na 

indústria salineira fluminense, junto com a crescente demanda pelo produto no Brasil fez com 

que a produção de sal atingisse seu auge na década seguinte. 

 

 

Figura 32 Modernização da usina de refino de sal da Companhia Salinas Perynas208 

 

Pela primeira vez a indústria do sal fazia jus ao nome “indústria”e isso se refletia tanto 

na diminuição do número de trabalhadores nos aterros das salinas, quanto no aumento de 

funcionários na usina, provocando uma mudança na dinâmica e no ordenamento interno das 

                                                 
208 Sal, panfleto de 8 páginas publicado em 1979 por ocasião das comemorações dos 50 anos da empresa 

sob a administração da família Couto. Imagem da página 4 do panfleto. Fonte: Acervo particular do autor. 
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empresas que precisavam se adequar ao ritmo das máquinas. A produção de Perynas dá um 

salto em quantidade e qualidade do produto. Das 18 mil toneladas/ano que eram produzidas 

passou-se, de imediato, para 60 mil toneladas de um sal com alto teor de pureza. 

Com a inauguração da usina de refino de sal, Perynas reafirmava a sua posição de 

principal empresa salineira do estado do Rio de Janeiro. O sucesso econômico, contudo, não 

contava apenas com a modernização dos meios de produção e a consequente diminuição da 

mão-de-obra. Ao final da década de 1950 Perynas conseguiu aumentar exponencialmente a sua 

produção de sal graças a influência política do seu proprietário, Miguel Couto Filho, junto ao 

IBS – Instituto Brasileiro do Sal.209 

O aumento de produção, no entanto, estava ligado a um processo pouco transparente 

que, segundo os concorrentes, estava eivado de vícios. Produtores do Brasil inteiro se 

pronunciaram contra o que chamaram de acréscimo indevido de cotas e denunciaram a 

influência política do então governador Miguel Couto Filho na apropriação das cotas ociosas 

em benefício próprio. 

Em 14 de agosto de 1957 um grupo de diferentes pessoas e instituições produtoras de 

sal no país210, entre elas o Sindicato da Indústria da Extração do Sal de Araruama, publicou 

uma carta aberta ao presidente Juscelino Kubitscheck em 4 diferentes jornais cariocas, onde 

denunciavam a atitude nefasta de Perynas através da ação política de seu proprietário no sentido 

de se apropriar indevidamente das cotas de produção de sal que estavam ociosas no Estado. 

A presença do Sindicato da Indústria da Extração do Sal de Araruama entre os 

signatários da carta ao presidente da República é emblemática da situação que a indústria 

salineira fluminense vivia. Se por um lado as gigantes do setor – Refinaria Nacional de Sal e 

Perynas – funcionavam como verdadeiras locomotivas transformando o período na Era de Ouro 

do sal fluminense, por outro os pequenos e médios produtores continuavam a enfrentar 

dificuldades com financiamentos, produção e transporte. A ação de Perynas no período era, do 

ponto de vista econômico, altamente agressiva e contava com a ação política de seu proprietário, 

que àquela altura ocupava o cargo de governador do Estado. Na carta aberta ao presidente da 

República os produtores nordestinos e o Sindicato dos produtores fluminenses denunciavam a 

                                                 
209 O IBS –Instituto Brasileiro do Sal foi o órgão que sucedeu o INS –Instituto Nacional do Sal nas políticas 

de controle da produção, distribuição e comercialização de sal no país a partir de 1957, com a publicação 

da Lei nº3.137, de 13 de maio de 1957. Disponível em: 

https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/91445-denomina-instituto-brasileiro-do-sal-o-

instituto-nacional-do-sal-dando-lhe-nova-organizauuo.html  
210http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=110523_05&pasta=ano%20195&pesq=ranelleti

%20bonnard&pagfis=54152 Acesso em: 10 mar. 2020. 

https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/91445-denomina-instituto-brasileiro-do-sal-o-instituto-nacional-do-sal-dando-lhe-nova-organizauuo.html
https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/91445-denomina-instituto-brasileiro-do-sal-o-instituto-nacional-do-sal-dando-lhe-nova-organizauuo.html
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=110523_05&pasta=ano%20195&pesq=ranelleti%20bonnard&pagfis=54152
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=110523_05&pasta=ano%20195&pesq=ranelleti%20bonnard&pagfis=54152
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ação de Miguel Couto Filho e a apropriação indevida de cotas extras de 25.000 toneladas pela 

Ponta do Costa/Refinaria Nacional de Sale 45.000 toneladas por parte de Perynas. 

No dia seguinte à Carta Aberta, Perynas publicou sua resposta nos principais jornais do 

país “O problema das quotas de sal do Estado do Rio: esclarecimentos das Usinas ‘Perynas’ao 

público”.211 

A nota de Perynas foi prontamente respondida no dia seguinte por uma nova nota que 

era assinada, agora, por apenas quatro instituições: Sindicato da Indústria da Extração do Sal 

do Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato da Indústria da Extração do Sal do Estado de 

Sergipe – Aracaju, Industriais salineiros do Estado do Ceará e pelo Sindicato da Indústria da 

Extração do Sal de Araruama Estado do Rio. 

Os argumentos de Perynas apesar de frágeis e prontamente rebatidos por aqueles que 

lhe faziam oposição, foram suficientes para manter as cotas extras. O que mais chama a atenção 

na nota de Perynas é o apoio dado pelos sindicatos dos trabalhadores. O motivo do apoio, ao 

que tudo indica, era o aumento de trabalho representado pelo aumento das cotas de sal. O 

aumento de cota de Perynas significava mais trabalho para todos os sindicatos da cadeia 

produtiva do sal – extração, arrumadore e estiva. Os sindicatos agiram visando defender e 

preservar os interesses de seus associados. 

Conquanto Perynas crescesse exponencialmente com os acordos políticos negociados 

por seu proprietário, nem a cidade, nem os trabalhadores do sal apresentavam um dinamismo 

econômico próximo àquele vivenciado pela empresa. De certa forma Perynas fazia valer a 

máxima do seu fundador estampada na efígie exposta nos jardins da residência dos 

proprietários, o famoso Sobrado de Miguel Couto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 Jornal Correio da Manhã, 15/08/1957 –Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_06&pesq=%22o%20problema%20das%2

0quotas%20de%20sal%20do%20estado%20do%20rio%22&pasta=ano%20195&pagfis=80323 Acesso 

em: 18 ago. 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_06&pesq=%22o%20problema%20das%20quotas%20de%20sal%20do%20estado%20do%20rio%22&pasta=ano%20195&pagfis=80323
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_06&pesq=%22o%20problema%20das%20quotas%20de%20sal%20do%20estado%20do%20rio%22&pasta=ano%20195&pagfis=80323


165 

 

 

Figura 33 “Patriotismo é cada um trabalhar no seu officio com a maior fé” – Miguel Couto212 

  

A máxima de Miguel Couto nada diz sobre salários, justiça social, condições de trabalho 

ou qualidade de vida. A bem da verdade ela não diz muita coisa e seria fácil extrair dela tudo 

aquilo que ela não diz. Contudo, nos parece, que a única coisa possível de se extrair dessa frase 

de forma lícita é que, segundo ele, cada um deve aceitar pacificamente a condição social em 

que se encontra e, dessa forma, exercer o seu trabalho sem contestação. 

Isso não é muito diferente do discurso proferido pela direção da Refinaria Nacional de 

Sal, empresa responsável pela produção do Sal Cisne, na festa do 1º de maio de 1968. Diz o 

discurso: 

 

 

“Digníssimos representantes e operários da Refinaria Nacional de Sal. Meus senhores 

e minhas senhoras: 

                                                 
212 Efígie em bronze (alto-relevo) fixado em bloco de granito e localizado em frente ao Sobrado/Casa 

Grande, como era conhecida a residência ocupada por Miguel Couto, em Perynas, quando ia a Cabo Frio 

inspecionar sua empresa ou fazer as articulações políticas. Ele fica localizado, mais precisamente, na parte 

central do quintal, entre a casa e a capela de Santa Rosa de Lima – santa de devoção da esposa de Miguel 

Couto. 
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[...] dentro desta constituição, sábia e honestamente interpretada, pelas autoridades 

constituídas do País, tem o trabalhador brasileiro, têm vocês, trabalhadores que me 

ouvem os seus legítimos e sacrossantos direitos a fazer, as suas justas reivindicações. 

(...) Porém, deve ser imposto ou exigido com prudência, com ponderação, com modos, 

sem violências, sem badernas, sem anarquias, com modos. 

[...] 
[sem esquecer] que existem as leis e a própria Constituição, que o ampare, que o 

defende, que, enfim, fala por ele, na defesa dos seus mais legítimos interesses e mais 

justas reivindicações.[...] 

Aqui estamos vendo hoje reunidos patrões e empregados! 

Aqui estão industriais e operários! 

É através das indústrias que se projetam no Universo, os países, os Estados e os 

municípios. A Refinaria Nacional de Sal é uma indústria que projeta o Brasil e o Estado 

do Rio através do nosso Município. 

Que a brancura IMACULADA DO SAL CISNE, seja também entre patrões e 

empregados, o símbolo da PAZ, edificante e progressista, e assim fazendo, estaremos 

fazendo o que o Brasil exige, espera e bem merece: “Que cada um cumpra o seu 

dever”213 

 

 

A máxima de Miguel Couto e o encerramento do discurso da diretoria da Refinaria 

Nacional de Sal na festa do 1º de maio são emblemáticas da forma pela qual aquelas instituições 

viam as relações entre patrões e empregados. 

"Patriotismo é cada um trabalhar no seu officio com a maior fé"(Miguel Couto/Perynas) 

“Que cada um cumpra o seu dever” (Refinaria Nacional de Sal) 

Isso diz muito sobre uma indústria pujante em uma cidade que “embora datando do 

período colonial, não possui belos edifícios a testemunhar uma antiga opulência e sim um 

casario modesto, índice de uma evolução lenta, alheia aos grandes ciclos econômicos de nossa 

história”.214 

Diz muito sobre homens poderosos que controlam o poder econômico e político 

enquanto “a lei trabalhista é a vontade única e onipotente do senhor quase feudal e o amparo 

previdencial é a migalha atirada pelo dono ao trabalhador moribundo que lhe vendeu suas forças 

uma vida inteira e miserável”.215 

Diz muito sobre uma estrutura política e social na qual a elite econômica representada 

pelos donos das salinas espera que cada um faça a parte que lhe foi atribuída sem que eles 

tenham sido chamados a opinar se concordavam ou não com o que lhes era imposto. 

                                                 
213 Discurso proferido pela direção da Refinaria Nacional de Sal em 1º de maio de 1968. Gazeta da Baixada, 

8/05/1968. 
214 BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti. Planície Litorânea e Zona Canavieira do Estado do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Geografia, p. 142. 
215 PINHEIRO, Ofir. Socorro, há dor nas salinas. In: PACHECO, Jacy. Paisagens Fluminenses. Rio de 

Janeiro: Imprensa Oficial, 1969, pp.73-74. Publicado originalmente no jornal O Fluminense de 

19/02/1968. 
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Impõem uma paz amarga na qual ao não receber o justo pagamento pelo trabalho que 

exercem, não devem reclamar de forma agressiva para não atentar contra a ordem estabelecida 

e contra uma. “Constituição que fala por eles”. Em última instância, a indústria salineira 

fluminense esperava que eles, os trabalhadores, exercessem o seu ofício “com a maior fé”. 

Na década de 1960, no auge da produção de sal fluminense, havia 21 salinas em São 

Pedro da Aldeia, 48 salinas em Cabo Frio e 49 em Araruama.216 Apesar de Cabo Frio registrar 

7 salinas a menos do que havia sido registrado em 1941 e, pela primeira vez, registrar um 

número inferior ao que havia em Araruama, a produção durante toda a década de 1960 manteve 

o mesmo padrão das décadas anteriores, ou seja, a maior parte do sal fluminense continuava a 

ser produzido no município de Cabo Frio, uma vez que as maiores salinas se encontravam 

naquele município, bem como as duas únicas refinarias da região. Segundo a CES – Comissão 

Executiva do Sal217, a produção de sal estava assim distribuída nos três municípios fluminense: 

 

Tabela 16 Produção de sal (toneladas) nos municípios salineiros do Rio de Janeiro, entre 1961/1970218 

Municípios 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Cabo Frio 133.323 107.825 192.940 76.017 91.944 138.977 112.626 141.699 121.923 192.932 

Araruama 59.388 13.870 63.896 18.325 30.095 37.364 21.565 38.367 67.111 29.924 

S.P d’Aldeia 27.025 11.000 37.209 5.238 13.691 20.084 22.409 21.012 40.642 62.374 

Total/Estado 219.736 132.695 294.045 99.580 135.930 196.425 156.600 201.078 229.676 285.230 

 

Em 1965 o Sindicato da Indústria de Extração do Sal de Araruama (que englobava os 

municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama e Saquarema) publicou o estudo “A 

região fluminense na conjuntura salineira nacional”. Esse estudo foi uma resposta a Max Pomier 

Layrargues que havia publicado “A conjuntura salineira nacional”, uma obra que, como o título 

aponta, visava fazer uma análise da situação da produção de sal no país e cuja ótica apontava 

para a destinação da quase totalidade dos recursos nacionais através do IBS – Instituto 

                                                 
216 BELCHIOR, Elysio de Oliveira et alli. Aspectos da Economia Salineira.  Rio de Janeiro: Confederação 

Nacional do Comércio, 1967, p. 39. 
217 A Comissão Executiva do Sal foi o órgão que sucedeu, em1967, o Instituto Brasileiro do Sal. Disponível 

em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-61492-9-outubro-1967-402603-

publicacaooriginal-1-pe.html.  Acesso em: 19 jul. 2019. 
218 Fonte: Comissão Executiva do Sal Apud: BARBIERI, Evandro Biassi. Ritmo climático e extração do 

sal em Cabo Frio. Separata da Revista Brasileira de Geografia, ano 37, nº 4. IBGE, 1975. p. 25. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-61492-9-outubro-1967-402603-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-61492-9-outubro-1967-402603-publicacaooriginal-1-pe.html
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Brasileiro do Sal219 para o Nordeste brasileiro, sobretudo para o Rio Grande do Norte. Apesar 

da defesa enfática do Sindicato da Indústria de Extração do Sal de Araruama no sentido de 

garantir a participação do Estado do Rio de Janeiro na destinação das verbas federais para o 

setor, o que se percebe é uma tendência cada vez mais acentuada dos interesses nacionais para 

as salinas nordestinas. A maior capacidade de produção aliada a uma qualidade muito superior 

do produto só encontrava entrave no secular problema de transporte do sal potiguar. 

Em 1969, segundo Waldyr Verinaud Mayer e Odete Sandrini Mayer220 havia apenas 47 

salinas em Cabo Frio, uma a menos do que o que havia sido registrado por Belchior dois anos 

antes. Ainda assim o sal fluminense atravessou toda a década de 1960 e parte de 1970 com uma 

rentabilidade muito superior ao sal nordestino, situação que só começaria a mudar a partir de 

1974. 

 

2.10 DÉCADA DE 1970 – INÍCIO DO FIM DA INDÚSTRIA SALINEIRA 

FLUMINENSE. 

 

Em 1970 a produção de sal do Estado do Rio de Janeiro era apenas um pouco mais de 

¼ da produção do Rio Grande do Norte, contudo, do ponto de vista financeiro ela continuava 

sendo muito mais rentável que seu principal concorrente e representava 49,5% de todo o 

faturamento nacional. 

 

 

“Do total de 285.230 toneladas de sal produzidas no ano de 1970, entre os três 

municípios produtores de sal no estado doRio de Janeiro (Cabo Frio, Araruama e São 

Pedro d’Aldeia), Cabo Frio respondia por nada menos do que 67,64% da produção e 

por 100% do refino desse produto”. (CHRISTOVÃO, 2011) 

 

 

Segundo Barbiéri, “[...]. Tal fato é [era] motivado pelo beneficiamento do sal através da 

refinação da produção primária, cujo valor médio supera [va] quatro vezes o do produto bruto 

(sal grosso)”.221 O sal fluminense beneficiado pela localização, facilidade de transporte e – 

desde o início da década de 1950 – refinado para consumo humano, conseguia manter sua 

vantagem sobre o sal potiguar, mesmo sendo aquele de qualidade indiscutivelmente superior. 

 

 

                                                 
219 O IBS – Instituto Brasileiro do Sal foi o órgão que sucedeu o INS – Instituto Nacional do Sal nas políticas 

de controle da produção, distribuição e comercialização de sal no país através da Lei nº3.137, de 13 de maio 

de 1957. 
220 MAYER e MAYER, 1969. p. 99 
221 BARBIERI, Evandro Biassi. op. cit.p. 24 
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Tabela 17 Produção de sal na Região dos Lagos Fluminense 1970/1974.222 

 1970 1971 1972 1973 1974 

Sal Grosso 

Cabo Frio 

95.172 128.276 109.192 157.752 134.001 

Sal a vácuo 

Cabo Frio 

121.815 131.736 134.968 136.458 167.661 

São Pedro 30.641 41.338 35.153 50.610 101.001 

Araruama 37.602 50.730 43.141 62.109 82.078 

Total 285.230 352.080 322.454 406.929 484.741 

 

As vantagens do sal fluminense, entretanto, não eram suficientes para sustentar sua 

indústria e, aos poucos, ela começava a dar sinais de contração. Ainda em 1970 a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE produziu o Mapa Municipal Censitário 

de Cabo Frio que mostra uma sensível diminuição no número de salinas na cidade. O mapa 

mostra, além da localização de cada uma das salinas remanescentes, a presença dos primeiros 

loteamentos que estavam surgindo na região e que começavam a disputar espaço, exatamente, 

com as salinas que existiam até então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Fonte: Comissão Executiva do Sal APUD CUNHA, Márcio W. e LEITE, Penha. op. Cit. 
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Figura 34 Mapa municipal censitário de Cabo Frio – 1970.223 

 

A diminuição no número de salinas deveu-se a dois fatores: o primeiro foi o abandono 

da atividade por parte dos pequenos produtores cuja rentabilidade já não era atraente. Com a 

desativação das pequenas salinas essas áreas acabaram sendo ocupadas por loteamentos que 

começavam a surgir na cidade em função da atividade turística que ganhava cada vez mais 

                                                 
223 BRRJANRIO S7.0.MAP.666 – Cabo Frio, rj: mapa municipal censitário, 1970 – Dossiê. O mapa pode 

ser melhor observado acessando direto o link do Arquivo Nacional. Disponível em: 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=96671

&v_aba=1. Acesso em: 18 jul. 2019. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=96671&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=96671&v_aba=1
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espaço na economia local. O segundo fator foi a incorporação de salinas menores por outras 

maiores, num movimento que já vinha sendo anunciado pelo INS desde a década de 1950. Os 

problemas enfrentados pelas pequenas salinas para sobreviver estavam diretamente ligados às 

dificuldades históricas dos pequenos produtores em obter recursos para gerir seus negócios. A 

solução proposta sempre foi no sentido de fundir as pequenas empresas em cooperativas ou 

simplesmente deixar que fossem incorporadas pelas grandes companhias. 

Em artigo publicado em novembro de 1953, a revista Brasil Salineiro propunha que para 

os pequenos proprietários sobreviverem “só lhes resta um recurso: constituírem-se em 

sociedade cooperativa, a fim de unirem todos os seus esforços e formarem uma entidade 

poderosa, que lhes assegure as condições e meios indispensáveis ao bom êxito de seus 

empreendimentos”.224 

Em setembro de 1954 a mesma revista propunha, como solução para os problemas 

enfrentados pelos produtores potiguares, a criação de uma salina única225 no Rio Grande do 

Norte. Essa proposta atravessou boa parte da década seguinte, sendo sempre apresentada como 

forma para solucionar os históricos problemas de transporte do sal potiguar. 

O processo de incorporação de pequenas salinas por outras maiores e a consequente 

concentração de poder por parte das grandes empresas crescia capitaneado, sobretudo, pelas 

duas gigantes da cidade, Perynas e Refinaria Nacional de Sal que incorporavam novas áreas e 

passavam a utilizar a salmoura dessas salinas para a produção de sal refinado a vácuo. 

Das 32 salinas que constam do mapa (figura 35), duas aparecem pela primeira vez. São 

elas as salinas da Álcalis e a Santa Maria III. 

Em 1973 o Perfil Analítico do Sal226 publicado pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral trazia uma série de informações sobre a produção, transporte e usos do sal 

no país. Segundo esse estudo o Rio de Janeiro perdia pela primeira vez a sua posição de 2º 

maior produtor de sal grosso para o Ceará que registrara um aumento percentual de 114,7%. A 

publicação informava ainda que “de um número de 993 (novecentas e novent e três) salinas 

existentes no Brasil, apenas sete podem classificar-se como as principais produtoras”.227 Dentre 

                                                 
224 Revista Brasil Salineiro, ano 1, nº 2 – Novembro/1953 
225 Sobre a proposta de criação de uma salina única ver, entre outros, SOUSA, Márcia Maria Lemos de. A 

política econômica salineira e o Rio Grande do Norte: 1965-1974 Dissertação de Mestrado/Departamento 

de História. PUC/SP, 1988 e FEMENICK, Tomislav R. O sal nosso de cada dia II: A crise dos anos 60. 

Disponível em: http://www.tomislav.com.br/o-sal-nosso-de-cada-dia-ii-a-crise-dos-anos-60/  
226 BARBOSA, Ricardo Lopes. Perfil analítico do sal. Rio de Janeiro, DNPM, 1973. 
227 BARBOSA, Ricardo Lopes, 1973. op. Cit. 

http://www.tomislav.com.br/o-sal-nosso-de-cada-dia-ii-a-crise-dos-anos-60/
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essas sete a primeira colocada era a Cia Nacional de Álcalis, todas as demais eram salinas do 

Rio Grande do Norte. 

Perynas, apesar de ter sido a primeira salina autorizada a funcionar sem restrições no 

país, de ter sido reiteradamente citada como exemplo de empresa a ser seguido em diferentes 

épocas e por diferentes órgãos, e de ter sido a primeira indústria salineira a criar um parque 

industrial para o refino do produto no Brasil, não aparece nessa relação. A posição ocupada pela 

Álcalis deve-se a preocupação que a estatal tinha em produzir um sal com altíssimo teor de 

pureza para utilização própria na sua produção de barrilha. A publicação traz também a relação 

de todas as 993 salinas existentes no Brasil naquele momento, com o nome do estabelecimento 

e a cidade onde se localizava. Cabo Frio contava então, 31 estabelecimentos salineiros. Uma 

salina a menos com relação ao número que havia sido registrado três anos antes. Mais que um 

processo de concentração de capitais que levava os produtores maiores a incorporar os menores, 

o parque salineiro fluminense vivia um processo de diminuição que não teria mais volta. Para 

além de todos os problemas diretamente ligados à produção do sal em si, havia, no caso 

fluminense, a forte concorrência de um novo elemento: o Turismo. 

O ano seguinte – 1974 – marca, simbolicamente, a transição entre a economia baseada 

na indústria extrativista do sal e a economia baseada no turismo (que vinha ganhando espaço 

desde a década de 1950).228 É em março de 1974 que é inaugurado o Porto Ilha de Areia Branca–

RN, que resolve, finalmente, o secular problema de transporte do maior produtor de sal do país, 

o Rio Grande do Norte. É também em março de 1974 que é inaugurada a Ponte presidente Costa 

e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, que dá um impulso significativo na atividade 

turística em Cabo Frio. Esses dois elementos inaugurados coincidentemente no mesmo mês, do 

mesmo ano marcam simbolicamente a transição da economia do sal para a economia do 

turismo. Enquanto a indústria salineira fluminense sofria um durogolpe com o aumento da 

competitividade do seu principal concorrente – o sal potiguar – o turismo ampliava 

significativamente a concorrência graças à facilitação do acesso à Região dos Lagos. 

 

 

São trajetórias distintas que se cruzam em sentidos contrários deixando profundas 

marcas na comunidade local. Enquanto o sal atinge o auge e anuncia o seu fim, o turismo 

se apresenta e se impõe de forma irreversível iniciando um processo de transformação 

da cidade com a ocupação de tradicionais áreas de salina que vão gradativamente 

cedendo espaço a empreendimentos imobiliários e ganhando novas funções ao longo 

deste curto período. (CHRISTOVÃO, 2011) 

 

                                                 
228 Sobre essa transição ver a minha dissertação “Do sal ao sol – a construção social da imagem do turismo 

em Cabo Frio, op. Cit. 
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O início da década de 1970 marcou, também, o início da derrocada da outrora poderosa 

Companhia Salinas Perynas. As denúncias constantes de apropriação indevida de terras por 

parte da empresa ganharam as tribunas da Câmara Municipal que, na Sessão do dia11 de julho 

de 1975, registrou 

 

 

“Os fatos narrados a respeito dos direitos de Perynas, são distorcidos de forma a iludir 

e enganar o leigo, inclusive apelando para o sentimentalismo relativo dos empregados 

naquela companhia, que nada tem a ver com o problema da ocupação ilegal de terra do 

município ou outros problemas privados da mesma. Em verdade o que aconteceu no 

fórum de Cabo Frio, portanto qualquer um do povo pode verificar que a Companhia 

Salinas Perynas nada tem a ver com a questão da terra, porquanto a propriedade real da 

Perynas com apenas dois milhões e seiscentos metros quadrados, está bem distante da 

propriedade que se discutia da praia do Sudoeste, e não estou e não sou eu quem estou 

afirmando, a própria sentença do Juiz de Cabo Frio em 1923, bem como a decisão 

do supremo tribunal Federal diz textualmente que a propriedade de Jales Cabral, 

de quem Perynas  é sucessora, tem dimensão de dois milhões seiscentos e setenta e 

três mil metros quadrados, como pode se admitir que Perynas tenha hoje cerca de 

treze milhões de metros quadrados, das quais se diz proprietária, como foi feita 

esta mágica? Onde estão os títulos? Eles nunca apareceram e não vão aparecer, foi 

por isto que esta Casa teve coragem de constituir uma comissão de levantamento das 

áreas do patrimônio Municipal, de que muito me honra sou o presidente, para apurar as 

irregularidades denunciadas pelo promotor público de Cabo Frio, de ocupação irregular 

de terras do município por parte de Perynas.229 (grifo meu) 

 

 

No início da década a empresa já tinha sido obrigada a abrir a cancela que havia 

construído e que impedia a passagem dos moradores e visitantes pela área da companhia e assim 

ter acesso à Praia do Sudoeste. Quatro anos depois das discussões que tiveram lugar na Câmara 

Municipal a companhia anunciava, no folder de propaganda dos 50 anos da empresa, a sua 

intenção em mudar de ramo. 

 

 

 

                                                 
229 Ata de Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cabo Frio, Realizada no dia 21 de novembro de 1975 

às 15 horas . p 84 
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Figura 35 "SAL" Panfleto comemorativo dos 50 anos da empresa, publicado em 1979.230 

 

Quatro anos depois, em 1983, em um ofício dirigido ao então prefeito da cidade de Cabo 

Frio, Alair Corrêa, a empresa reafirmava o seu interesse em abandonar a atividade salineira para 

se dedicar exclusivamente ao turismo, assumindo um compromisso moral de aproveitar todos 

os seus trabalhadores. 

                                                 
230 Acervo particular do autor. 
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Figura 36 Cópia do ofício enviado pela direção da Cia Salinas Perynas ao prefeito de Cabo Frio.231 

 

A intenção declarada no início da década de 1980 de construir um complexo hoteleiro 

na Praia do Sudoeste tinha como autor do projeto o arquiteto Oscar Niemeyer, o que funcionou 

muito bem do ponto de vista da propaganda, mas não foi o suficiente para sanar os problemas 

econômicos que a empresa vivia. O audacioso projeto de Oscar Niemeyer nunca saiu do papel. 

                                                 
231 Acervo particular do autor 
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Figura 37 Projeto Arquipélago de Perynas232 

 

Aquela que outrora fora a maior empresa da região e uma das maiores produtoras de sal 

do país anunciava o seu fim com promessas que sabia não ser capaz de cumprir. Perynas ainda 

manteria a sua atividade atéo início dos anos 2000. Após esse período a empresa encerraria a 

sua produção de sal sem ter dado início à atividade turística e nem a nenhuma outra. A partir 

de então a empresa passou a se ocupar com os inúmeros processos que respondia na justiça 

trabalhista. 

De forma melancólica chegava ao fim a era de ouro do sal fluminense. 

As indagações que insistem em permanecer com relação a Perynas e ao 

desenvolvimento da indústria extrativista de sal da Região dos Lagos Fluminense poderiam (e 

deverão) ser sanadas a partir do momento que a documentação das próprias empresas for 

disponibilizada. Isso significaria um avanço sensível na compreensão de todo o processo 

analisado. 

 

 

                                                 
232 Coleção Oscar Niemeyer/Fundação Oscar Niemeyer. Disponível em: 

http://www.niemeyer.org.br/?q=gm5/ajax/detalhe-obra/3821.  Acesso em: 10 fev. 2020. 

http://www.niemeyer.org.br/?q=gm5/ajax/detalhe-obra/3821
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3 O TRABALHADOR E A CIDADE: INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

ENTRE AS DÉCADAS DE 1940 E 1970. 

 

A cidade de CaboFrio no início da década de 1940 era, sob diferentes aspectos, muito 

parecida com a cidade de Cabo Frio ao final do século XIX. A estrutura física da cidade pouco 

havia se modificado e a principal mudança ocorrida na sua ordenação havia sido o surgimento, 

ainda no século XIX, de um novo núcleo urbano (Guia) próximo à Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Assunção. A ligação entre esse novo núcleo urbano e o núcleo original (Passagem) 

continuava sendo feito, até a década de 1940, por estreitos caminhos que ligavam as duas 

regiões. Dona Cacilda Santa Rosa, em depoimento à Meri Damaceno afirmou: “Na Passagem, 

a gente quase não ia. Agora a Passagem está misturada, é tudo Cabo Frio, mas antigamente 

ninguém ia lá porque era longe, não tinha condução”233. 

 

 

Figura 38 Planta da cidade de Cabo Frio234 

 

Na planta acima é possível perceber como a cidade era restrita a um espaço físico 

exíguo. Voltada para o Canal do Itajuru, local onde trafegavam os barcos que iam e vinham da 

Lagoa de Araruama em direção ao porto, Cabo Frio se limitava a alguns poucos quarteirões. O 

                                                 
233 Dona Cacilda Santa Rosa em depoimento a DAMACENO, Meri. Guardas da Memória – Cabo Frio, 

v.1,p. 44. 
234 O mapa mostra a área urbana da cidade ocupada até o final do século XIX. 



178 

 

bairro da Passagem – primeiro local de povoamento – está identificado à direita do mapa, ao 

passo que o novo núcleo – que passa a apresentar um maior desenvolvimento – é o que se 

localiza próximo ao ponto de maior estreitamento do Canal do Itajuru. As quadras que aparecem 

em branco na Planta acima, são apenas uma projeção sobre como a cidade viria a se expandir, 

não existindo, efetivamente, até a década de 1940. 

Os dois núcleos tinham características bastante distintas do ponto de vista social. A 

estratificação urbana definia, já no século XIX o local ocupado por cada segmento da sociedade. 

Enquanto o núcleo original era ocupado por pescadores e diversos outros trabalhadores ligados 

diretamente à faina do porto, a nova área era o local onde se desenvolvia um comércio mais 

dinâmico e onde os ocupantes de cargos públicos e aqueles mais abastados economicamente 

começavam a se concentrar. O restante da população estava espalhada pelos distritos da cidade 

(Tamoios, Búzios e Arraial do Cabo) e viviam ainda mais distantes dessa zona central. 

A principal mudança desde o fim do século XIX havia sido, até então, a construção da 

ponte Miguel de Carvalho (mais conhecida como a ponte de ferro). 

 

 

Figura 39 Ponte Miguel de Carvalho235 

 

Inaugurada em 7 de julho de1898, a ponte de ferro não resistiu muito tempo e acabou 

ruindo vinte e dois anos depois. A cidade levaria, então, mais seis anos até que uma nova ponte 

                                                 
235 Fotografia de Augusto Malta, c. 1915. Acervo Wolney. 
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fosse construída no local e resolvesse definitivamente o problema, tantas vezes registrado, de 

ligação entre a cidade e o continente. 

 

 
Figura 40 Ponte do Itajuru236 

 

“Ponte do Itajurú ligando esta cidade à terra firme por sobre a Lagoa de Araruama”. 

A legenda chama a atenção para a condição de isolamento aque a cidade estava submetida até 

o estabelecimento de uma passagem definitiva por sobre o Canal do Itajuru. 

Em 1926 a ponte Feliciano Sodré tomou o lugar de sua antecessora que ruíra em 1920. 

Com seus 67 metros de extensão, a nova ponte passou a exibir o título de maior vão livre da 

América Latina. Treze anos após a inauguraçãoda ponte Feliciano Sodré, o DIP – Departamento 

de Imprensa e Propaganda do governo Vargas, ainda divulgava em material voltado para o 

exterior a importância do grande feito de engenharia que havia sido a sua construção. Isso nos 

dá a dimensão do isolamento que a cidade vivia. 

 

                                                 
236 Ponte Miguel de Carvalho retratada na Revista Raios de Luz. Fotografia de Antônio Motta de Souza, 

mais conhecido como Zinho Pereira, primeiro fotógrafo da região. 
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Figura 41 Unindo a cidade ao continente.237 

 

A construção da Ponte Feliciano Sodré solucionou de forma definitiva o secular 

problema de travessia da área de restinga, onde estava localizada a parte central e mais 

urbanizada do município, para a parte continental que dá acesso à zona rural e aos distritos de 

Tamoios e de Armação dos Búzios. Com seus 67 metros de vão livre, a ponte atendeu a um 

anseio da comunidade local, mas não resolveu de todo o problema de isolamento a que a cidade 

historicamente estava sujeita. A ligação com a cidade vizinha de São Pedro da Aldeia, feita a 

partir da margem continental do município (Estrada dos Passageiros), continuava precária. A 

maneira mais fácil para se chegar até Iguaba – onde estava localizada a estação terminal da 

Estrada de Ferro Maricá (EFM) – continuava a ser de barco pela Lagoa de Araruama.238 

                                                 
237 Assim como na legenda da ponte Miguel de Carvalho retratada na Revista Raios de Luz, a legenda aqui 

chama a atenção para um problema recorrente para a sociedade cabofriense, qual seja, o isolamento a que 

a cidade estava submetida. Fonte: Material de propaganda do DIP voltado para o exterior. Tulane 

University, 1941. 
238 Sobre as características do trajeto até Iguaba para pegar o trem que ia até Neves; ver os inúmeros relatos 

feitos por diferentes memorialistas local, entre outros: HANSSEN, Guttorm; MASSA, Hilton e 

BERANGER, Abel. 
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Mesmo com a facilitação do acesso de pessoas e veículos a partir da inauguração da 

ponte, mais uma década se passaria até que a EFM levasse os seus trilhos até Cabo Frio e 

solucionasse de vez as muitas dificuldades de chegar e sair da cidade. A chegada do trem em 

1937 era, além de símbolo de progresso, um atestado da importância econômica da cidade. A 

chegada da ferrovia era um desejo antigo dos moradores, mas atendeu, sobretudo, às 

solicitações dos donos de salinas e comerciantes de sal, cuja atividade, apesar das constantes 

queixas, era a que mais crescia e a principal responsável pelos impostos recolhidos aos cofres 

do município239. Não por acaso a estação ferroviária de Cabo Frio ficou conhecida como A 

Estação do Sal240. 

Provas inequívocas da importância da cidade para o Estado, a construção da ponte e a 

chegada da EFM, contudo, não proporcionaram grandes mudanças à estrutura urbana da região 

central da cidade que, fisicamente, continuava muito semelhante ao que era ao final do século 

XIX. O centro urbano continuava a ocupar o mesmo espaço físico e, com exceção de uma ou 

outra casa mais suntuosa, a cidade era formada por um casario modesto241. As obras de maior 

vulto ao longo do século XX tinham sido, até então, a Cadeia Pública e o Colégio Ismar Gomes 

de Azevedo, ambos inaugurados em 1923. 

As principais atividades econômicas na cidade continuavam a ser a agricultura, a pesca 

e a produção de sal. Essa última, apesar das queixas recorrentes de seus proprietários era, como 

dito anteriormente, a que apresentava maior potencial de crescimento e mobilizava produtores 

e comerciantes em associações que defendiam seus interesses. Isso, contudo, não era suficiente 

para atrair pessoas, nem para alavancar os investimentos públicos do próprio município com 

vistas a um maior dinamismo da cidade e oportunidades para seus cidadãos. 

A análise dos dados dos censos demográficos a partir do final do século XIX (tabela 15) 

mostra uma grande oscilação no número de habitantes da cidade até a década de 1940. Entre as 

décadas de 1920 e 1940 a cidade chegou a registrar uma diminuição de cerca de 10% no número 

total de habitantes: de 16.475 em 1920 para 14.948 em 1940. A falta de recursos públicos e a 

                                                 
239 Essa característica de principal contribuinte municipal se manteve até a década de 1970, conforme 

demonstro em minha dissertação“Do sal ao sol: (...)”. Contudo, a maior parte das rendas da indústria 

salineira não era reinvestida no município; elas tinham como destino outras praças comerciais que 

controlavam a produção e comércio do produto ou eram usufruídas de forma privada pelos proprietários 

locais. 
240 Sobre a chegada do trem a cabo frio ver a análise que faço na minha dissertação de mestrado, Do sal ao 

sol: a construção social da imagem do turismo em Cabo Frio op. Cit. 
241 Tanto os registros memorialistas quanto as fontes fotográficas do Acervo Wolney, mostram uma cidade 

pequena e simples onde o que se destaca são os barcos no canal do Itajuru e os limites da área central da 

cidade. 
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limitada oferta de alternativas de trabalho242 faziam de Cabo Frio um lugar pouco atraente e o 

modesto desenvolvimento urbano do município refletia isso. 

Em 1940 o censo demográfico registrou a última diminuição no número total de 

habitantes do município. Não é possível precisar o motivo principal de tamanha variação no 

contingente populacional entre os censos de 1920 e 1940243 mas, a partir daquele momento a 

cidade experimentaria um crescimento constante no número de habitantes com momentos de 

picos muito acima da média brasileira. Ainda assim, no censo seguinte – 1950 – o total de 

habitantes (16.176) ainda era menor do que o registrado 30 anos antes, em 1920 (16.475 

habitantes), números típicos de uma cidade pequena que enfrentava toda sorte de problemas. 

Entre os problemas que a cidade vivia estavam alguns que atingiam mais diretamente 

aquela parcela da população que tinha menos recursos e condições de acesso à pouca oferta de 

serviço existente, que eram: o abastecimento de água, o fornecimento de energia elétrica, a 

reduzida oferta de educação formal e os sérios problemas na área de saúde. 

 
Tabela 18 Distribuição da população do município de Cabo Frio 1950/1960.244 

Município e 

distritos 

1950 1960 Total 1960 Urbano 1960 Rural 

Cabo Frio 16.176 27.441 20.151 7.290 

Cabo Frio 8.185 15.054 13.117 1.937 

Armação do Búzios 3.231 3.520 1.068 2.452 

Arraial do Cabo 3.195 7.275 5.930 1.345 

Tamoios 1.565 1.592 36 1556 

 

 

                                                 
242 No relatório do Departamento Estadual de Estatística do Estado do Rio de Janeiro publicado em 1963 

consta uma relação das empresas da cidade que, em 1961, empregavam 5 ou mais trabalhadores: eram 30 

os estabelecimentos que se enquadravam nessas condições. Se essa era a situação em 1963, quando já 

existia a Álcalis (1958), as duas refinarias de sal (1951 e 1955) e a Tayo (1961) empresa japonesa de pesca 

de baleias, não  há motivos para acreditar que as possibilidades de empregos fossem maiores em 1940. A 

extração de sal, atividade que era desde o fim do século XIX a principal atividade econômica da cidade 

tinha, em 1963, apenas 22, das 40 salinas existentes, relacionadas entre as empresas que empregavam mais 

do que 5 pessoas. MARINHO, Jair. Cabo Frio (datilografado). Departamento Estadual de Estatística, 

RJ,1963. pp. 29-30. 
243 Em artigo escrito na década de 1960, Henrique Azevedo Sant’Anna afirma que o motivo de tal variação 

foi o êxodo rural na região, mas não especifica quais motivos teriam levado a esse êxodo. O mais provável 

é que às questões agrárias sugeridas por Sant’Anna, tenha se somado a questão da falta de alternativas de 

trabalho na cidade, que não tinha muito a oferecer. SANT’ANNA, Henrique Azevedo. A Ocupação 

Humana na Região Araruama-Cabo Frio (Notas de Excursão). Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1968_v30_n3.pdf. Acesso em: 15 mar. 

2020. 
244 MARINHO, Jair. Cabo Frio (datilografado). Departamento Estadual de Estatística, 1963. p. 8. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1968_v30_n3.pdf
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Segundo Henrique Sant’Anna, na região do entorno da Lagoa de Araruama, 
 

 

“Apenas dois municípios possuem população rural inferior à urbana: Cabo Frio 13% e 

Arraial do Cabo 18%. Nestes dois municípios as inadequadas condições do solo não 

ensejaram a ocupação agrícola e apenas a pesca e a extração do sal constituem as 

atividades econômicas da população. Ultimamente a expansão da área urbana de Cabo 

Frio e mesmo o crescimento da vila de Arraial do Cabo são devidos ao extraordinário 

desenvolvimento do turismo e à implantação da indústria de álcalis”.245 

 

 

Com metade da população (8.185 habitantes) vivendo no 1º distrito, a parte urbana do 

município era, em quase sua totalidade, aquela que estava restrita ao espaço compreendido pelo 

1º distrito – sede do município. Há que se considerar, também, que o autor se refere a Arraial 

do Cabo como sendo um município, quando este era distrito de Cabo Frio. No censo de 1950, 

como nos informa Henrique Sant’Anna e diversos autores memorialistas, as principais 

alternativas de trabalho continuavam a ser a pesca e a produção de sal. 

A tabela mostra que, em 1950 a população de Búzios (3º distrito) era apenas um pouco 

maior que a de Arraial do Cabo (4º distrito) e o dobro da população de Tamoios (2º distrito). É 

importante ressaltar que a classificação urbano/rural no município de Cabo Frio, até 1950, era 

algo muito fluído e o senso comum considerava os distritos de Tamoios e Armação dos Búzios, 

como áreas rurais e assim permaneceriam até, pelo menos, o final da década de 1960. 

A exceção com relação ao crescimento da população entre os distritos de Cabo Frio, foi 

Arraial do Cabo que, no censo seguinte, enquanto a população de Búzios mantinha-se 

praticamente inalterada, o 4º distrito dava um salto de mais de 100% no seu contingente 

populacional, registrando, apenas como população urbana, um número 68% maior que toda a 

população de Búzios. 

O crescimento de Arraial do Cabo está diretamente relacionado à chegada da 

Companhia Nacional de Álcalis (CNA) que causou uma verdadeira revolução urbana na 

pequena e pacata vila de pescadores246. Criada por decreto em 1943, a Álcalis teve as obras 

iniciadas ainda na década de 1940 e foi inaugurada em 1958. A Álcalis foi a responsável pela 

chegada da luz e água encanada em Arraial do Cabo e pela abertura de estrada asfaltada ligando 

                                                 
245 SANT’ANNA, Henrique Azevedo. op. Cit. 
246 Sobre o impacto da chegada da Álcalis a Arraial do Cabo, vale a pena assistir ao curta metragem Arraial 

do Cabo (1959) de Paulo Cesar Saraceni e Mário Carneiro. Disponível em: 

http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=

ID=017077&format=detailed.pft. Acesso em: 15 mar. 2020. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uKIirB8wfDY. Acesso em: 15 mar. 2020. 

http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=017077&format=detailed.pft
http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=017077&format=detailed.pft
http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=017077&format=detailed.pft
https://www.youtube.com/watch?v=uKIirB8wfDY
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o Arraial ao centro da cidade (1º distrito) e ao município vizinho de São Pedro da Aldeia.247 A 

Álcalis também construiu uma vila ao lado da empresa para abrigar os funcionários mais 

graduados (técnicos, engenheiros, e parte da diretoria da empresa). A Vila Industrial era como 

uma pequena cidade na periferia da Vila de Pescadores que era o distrito de Arraial do Cabo. 

Por fim, também o quadro médico dentário da empresa que atendia aos seus próprios 

funcionários passou a atender também a população de Arraial do Cabo. 

 

 

“[...] Estamos, agora, em fins de 1945. [...]Pela Empresa haviam sido abertos poços no 

local onde hoje se levanta a Vila Industrial. Bombeando água para o Arraial, instalou 

duas bicas na Praia Grande e outras duas na Praia dos Anjos. Em 1944, já havia sido 

instalado um motor “Deutz” que iluminava, na Praia dos Anjos, os escritórios da 

Companhia instalados no atual Alojamento 16 ena Casa Mosquera (depois chamada 

Casa Rosada, hoje demolida). Pela Companhia haviam sido contratados os serviços 

profissionais do primeiro médico, do primeiro farmacêutico e do primeiro enfermeiro, 

no Arraial. [...]Fora instalada,  pela Álcalis, a Central Diesel e a Empresa numa 

demonstração de cooperação e boa-vontade, partilharia suas disponibilidades 

energéticas com Cabo Frio, São Pedro, Arraial e São Vicente”.248 

 

 

O impacto causado pela chegada de uma empresa da dimensão da Álcalis numa cidade 

com as dimensões de Cabo Frio não pode ser desconsiderado. Não se trata apenas de novos 

trabalhadores se agrupando e produzindo um determinado bem, mas sim de todas as 

implicações que uma empresa do porte da Álcalis tem sobre os processos de formação de classe 

e sobre a ação política de seus trabalhadores, bem como sobre a população como um todo. É 

preciso entender que as implicações da chegada da Álcalis vão muito além dos limites da 

própria fábrica e, da mesma forma, a ação dos seus trabalhadores, que eram ligados ao Sindicato 

dos Trabalhadores da Indústria Química, não se encerrava neles mesmos. Os impactos e 

implicações vão muito além do simples estabelecimento da empresa, como bem demonstrou 

                                                 
247 A melhoria do acesso rodoviário se deu em função das necessidades da empresa escoar a sua produção. 
248 ORLANDINI, Edmundo. A presença da Álcalis (julho/1969).In: O óbvio ululante na indústria. Gráfica 

Milone Ltda, GB, 1973. p. 126. Esse livro é uma compilação de 61 editoriais publicados originalmente no 

periódico mensal Álcalis Jornal. De distribuição interna e gratuita, o jornal que atingia cerca de 4.000 

leitores tinha um caráter informativo e formativocom um evidente alinhamento ideológico aos governos 

militares que se sucederam no país após o golpe civil-militar de 1964. Os editoriais que constam do livro 

foram publicados no período compreendido entre junho de 1967 e junho de 1972. O autor do livro, além de 

general do exército brasileiro, era editor chefe do jornal e foi presidente da Álcalis durante parte dos anos 

1960 e 1970. A empresa estatal Álcalis, durante todo o período da ditadura civil-militar foi presidida por 

generais alinhados com os sucessivos governos militares. O perfil ideológico do document é evidente, mas, 

obviamente, não impede a sua utilização como fonte, nem o uso dos dados que são disponibilizados. Sobre 

o periódico em questão vale a pena ler a dissertação de Mestrado “Educação em foco”: a Escola 20 de 

Julho nas páginas do Álcalis Jornal (1969 a 1974) – memórias da educação em Arraial do Cabo 

(RJ)defendida por Marcia Simões Mattos em setembro de 2012 na UCP – Universidade Católica de 

Petrópolis, sob a orientação da Profª Drª Maria Celi Chaves Vasconcelos. 
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Joana Vidal249. A chegada da Álcalis aumentou significativamente o número dehabitantes, 

interferiu no processo de urbanização e propiciou uma maior troca entre seus empregados e 

outras categorias organizadas na cidade como veremos mais à frente. 

Ira Katznelson ao analisar a forma pela qual Engels observou e relacionou as 

consequências da industrialização e da urbanização na Inglaterra do século XIX com a 

formação dos trabalhadores ingleses, traz elementos que contribuem para o debate e nos ajuda 

a refletir sobre o caso de Cabo Frio, especificamente. A chegada de uma empresa como a Álcalis 

implica, entre tantas outras coisas, no estímulo de toda uma economia que se desenvolve em 

torno daquele empreendimento principal e, consequentemente, nas relações sociais que vão se 

estabelecer a partir dali. 

 

 

“Big industrial establishments need many hands massed together in one building. They 

have to live together and the labour force of even a relatively small factory would 

populate a village. Others are attracted to the vicinity of the factory to satisfy the needs 

of the operatives and these include such craftsmen as tailors, shoe-makers, bakers, 

builders and joiners”. (KATZNELSON, 1993) 

 

 

Essa concentração de pessoas e a consequente transformação do espaço e das estruturas 

sociais existentes é de fundamental importância para entendermos as relações entre as 

transformações urbanas pelas quais a cidade de Cabo Frio estava passando e o papel que os 

trabalhadores vão desempenhar nesse cenário. Nas palavras de Accioly Lopes, o “Brasil marcou 

encontro na areia branca do Arraial do Cabo, com todas as suas latitudes, através do homem: 

do cassaco, do arigó, do pedreiro, do técnico, do engenheiro”250 

A Álcalis teve um impacto imediato sobre a pequena cidade de Cabo Frio e o jornal da 

empresa em seu editorial A presença da Álcalis demonstrou o crescimento na arrecadação do 

município através de comparações feitas a partir de dados do IBGE. A comparação foi feita 

com os 3 municípios fluminenses de maior arrecadação (Volta Redonda, Niterói e Duque de 

                                                 
249 PEREIRA, Joana Vidal de A. Dias. op. Cit. 
250 LOPES, Accioly. Candango no Arraialdo Cabo. Editora Leitura S/A, Rio de Janeiro, 1963. p. 28. A 

obra de Accioly Lopes não é um trabalho memorialista nem historiográfico. Ele se insere no que chamamos 

de Romance Histórico, tal qual Água-Mãe de José Lins do Rego, que tem como cenário uma salina na 

Lagoa de Araruama, ou Barro Blanco de José Mauro de Vasconcelos que trata dos homens do sal no Rio 

Grande do Norte. Accioly se vale de todo seu conhecimento sobre o Arraial do Cabo para registrar de forma 

romanceada nas páginas do seu livro o impacto da chegada da Álcalis à cidade. Ressalto aqui a importância 

desse tipo de registro e lembro as palavras de Álvaro Lins no prefácio à 4ª edição (1956) de Água-Mãe: 

“Toda a obra do sr. José Lins do Rego constitui, por isso, uma importante documentação social para 

utilização posterior dos sociólogos e dos historiadores. (...) Assim, nenhum historiador do futuro poderá 

prescindir, para o estudo da nossa época, da obra do sr. José Lins do Rego (...) Nos romances modernos é 

que se encontrará a história social do nosso tempo”. (p. 14) 
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Caxias) e com 3 dos principais municípios próximos a Cabo Frio (Araruama, Macaé e Campos) 

nos anos de 1956, 1961, 1963, 1964 e 1967. A análise dos dados demonstra o crescimento 

significativo do município de Cabo Frio no período, sendo que a principal justificativa 

apresentada para tamanho desempenho era, sem dúvida, a presença da Álcalis. O editorial 

exaltando o papel da empresa registra que  

 

 

Em 1956, antes da Álcalis, Cabo Frio ocupava o 25º lugar na lista geral das arrecadações 

municipais no Estado do Rio de Janeiro. [...] passou a ocupar, em 1960, o 20º lugar. 

Com a entrada da Álcalis em ritmo de produção em meados do ano seguinte, 1961, 

passou ao 17º lugar e, em 1966, encontrava-se no 11º lugar, ultrapassando, pois, em 11 

anos, 14 municípios.251 

 

 

A capacidade de geração de renda da Álcalis era inquestionável e o município se 

beneficiava disso de maneira direta, através dos impostos que a empresa recolhia e de maneira 

indireta, pelo aumento expressivo no número de pessoas empregadas que provocava um 

aumento no volume de dinheiro em circulação na cidade alimentando o comércio e estimulando 

toda a economia local. 

A necessidade de sal fez com que a Álcalis a partir da sua inauguração consumisse parte 

do sal produzido na região além de ter construído, ela mesma, suas próprias salinas. A Álcalis 

constituía-se numa gigante para uma cidade como Cabo Frio e as decisões tomadas na empresa, 

que detinha o monopólio da produção de barrilha no Brasil, tinha reflexos em todo o país e na 

sua política econômica internacional, já que a produção da empresa era insuficiente e, mesmo 

após a sua inauguração, o país continuava a importar barrilha. Sobre o processo de 

desestatização da Álcalis com o consequente fim do monopólio, o sr. Warner José Pires Neves 

nos conta que 

 

 

“Desde que ela perdeu o monopólio, desestatizou, né? Ela, perdendo o monopólio, a 

barrilha estrangeira entrou, mais barata. E com isso, se antigamente nós comprávamos 

lá fora para revender aqui por um preço maior, nós que eu digo era a Álcalis. Se ela 

passa para a iniciativa privada, não pode mais importar, só ela, a barrilha... A gente 

importava a barrilha já no Rio mesmo a gente vendia. Do armazém já ia pro nosso 

cliente, não vinha nem aqui para o Arraial do Cabo. Comprava por um preço e vendia 

por outro. Quer dizer, isso era um grande resultado para a Álcalis, não era só o resultado 

operacional, era o resultado comercial de outra forma”.252 

 

 

                                                 
251 ORLANDINI, Edmundo. A presença da Álcalis (julho/1969). op. Cit pp. 127-8 
252 Entrevista concedida pelo sr. Warner José Pires Neves em 17/05/2010. 
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Os quadros 1 (Arrecadação de Tributos Municipais)253, 2 (Fatores de multiplicação dos 

exercícios compreendidos entre 1956 e 1968)254 e 3 (Elementos que caracterizariam o 

desenvolvimento urbano dos municípios)255 abaixo reproduzidos do editorial publicado pelo 

jornal da empresa, buscam demonstrar o impacto da Álcalis no desenvolvimento urbano da 

cidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 ORLANDINI Edmundo. A presença da Álcalis (julho/1969). op. Cit p. 133. A escolha dos anos de 

análise se devem, segundo o autor, aos seguintes motivos: 1956 – “Início dos trabalhos para a instalação da 

Usina”; 1961 – “Produção da barrilha em ritmo industrial”; 1963 – “exercício anterior ao da Revolução 

(sic)”; 1964 – ano “cujo último semestre se inclui na atuação revolucionária (sic) e início da atual 

Administração da Empresa”; 1967 – “último dado coletivo disponível”. p. 127 
254 ORLANDINI, Edmundo. A presença da Álcalis (julho/1969). op. Cit p. 133. Esse quadro demonstra 

quantas vezes a arrecadação municipal aumentou em relação ao ano inicial do levantamento (1956). 
255 ORLANDINI, Edmundo. A presença da Álcalis (julho/1969). op. Cit p. 134. Os dados analisados na 

tabela referem-se ao ano de 1966. 
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QUADRO 1 

MUNICÍPIOS 1956 1961 1963 1964 1967 

Volta Redonda 276.539 1.489.140 6.176.176 11.940.672 42.782.580 

Niterói 301.839 1.397.349 3.805.645 9.491.146 45.465.208 

Duque de Caxias 163.172 946.366 3.007.202 7.592.533 25.996.154 

Campos 203.516 757.875 2.081.280 5.423.650 14.442.912 

Cabo Frio 18.649 1.834.382 662.239 1.498.716 5.967.822 

Macaé 22.258 111.222 320.934 791.534 2.264.150 

Araruama 7.376 37.595 111.210 272.492 677.468 

NOTA: Valores em NCr$ para facilidade comparação. 
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QUADRO 2 

- Valores de multiplicação em relação a 1956 - 

 56/61 56/63 56/64 56/67 56/68 

Volta Redonda 6 22 43 155 - 

Niterói 4,5 13 31 150 - 

Duque de Caxias 5,8 18 46,5 159 - 

Campos 3,7 10 26,7 71 - 

Cabo Frio 7,2 35,6 80 320 402 

Macaé 5 14,6 36 102 - 

Araruama 5 15 37 92 - 
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QUADRO 3 

  Niterói V. Redonda D. Caxias Campos Cabo Frio Macaé Araruama 

GERAIS 

Área (km2) 130 168 464 4.469 526 1.997 643 

População Municipal 295.452 112.978 390.000 375.000 35.000 74.780 39.400 

População Citadina - 108.000 260.000 175.000 13.500 23.500 - 

Estabelecimentos 

comerciais 

4.145 1.649 3.637 1.973 448 777 398 

Bancos 49 12 25 15 7 8 5 

Veículos 15.855 4.788 5.960 9.512 1.021 1.665 1.689 

Hotéis e Pensões 67 10 29 26 18 11 5 

Restaurantes 68 35 80 66 18 9 10 

Bares e Botequins 570 479 700 352 112 140 39 

Drogarias e Farmácias 145 39 140 103 12 22 7 

INFRA 

ESTRUTURAIS 

Ligações de água 62.030 18.840 25.000 19.898 2.500 4.840 900 

Ligações de esgoto 49.762 13.170 - 9.357 28 4.530 - 

Ligações elétricas 63.000 18.793 17.260 30.000 3.660 5.415 2.000 

Telefones 14.400 1.000 2.000 3.158 350 420 160 

Hospitais: N° de leitos 2.723 544 528 1.286 78 219 24 

ENSINO Estudantes (prim. e médio) 71.984 30.156 69.927 54.406 7.553 14.610 7.638 

FINANCEIRO 

União 18.191.559 16.810.548 - 3.826.890 1.987.488 747.432 232.367 

Estado 45.465.209 42.782.580 - 12.442.912 5.967.822 2.264.150 677.418 

Prefeitura 11.093.733 11.707.500 - 5.765.154 1.846.100 996.760 197.989 

Cotas – partes de impostos 4.473.643 365.594 - 3.124.218 99.276 98.975 234.042 
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Entender as origens e as soluções propostas para os problemas vividos pela população, 

contribui para que possamos compreender melhor a relação entre a industrialização e o processo de 

urbanização ocorrido na cidade. Não se pode perder de vista que, mesmo com a chegada da Álcalis, 

muitos dos problemas que a cidade possuía, só vieram a ter uma solução minimamente satisfatória 

a partir da década de 1970. 

Além disso, não se pode esquecer que a Álcalis não estava sozinha nesse processo que a 

cidade de Cabo Frio passou a experimentar a partir da década de 1950. No período que vai do início 

da década de 1950 ao final da década 1960, Cabo Frio viveu uma onda migratória marcada pela 

chegada de trabalhadores que vinham para a cidade atraídos pela possibilidade de empregos que 

estavam surgindo como consequência do processo de industrialização que a cidade atravessava e 

pela recente e promissora atividade turística. Conquanto esse crescimento fosse benéfico para os 

antigos moradores da cidade em função da ampliação de oportunidades, os principais empregos nas 

novas indústrias não eram ocupados pelos cidadãos cabo-frienses. Sem contar com mão de obra 

especializada na cidade, as novas indústrias recrutavam grande parte desses trabalhadores nos 

grandes centros urbanos. 

 

 

Figura 42 Precisa-se! Anúncio veiculado no Jornal do Brasil256 

 

A malha urbana da cidade crescia tentando dar respostas e o retorno necessário a esses novos 

aspectos da cidade: o gigantismo industrial trazido pela Álcalis, a renovada atividade salineira e, 

em menor proporção, o turismo nascente. 

A urbanização que ocorreu em Cabo Frio a partir da metade da década de 1940 com o 

aumento da produção de sal e o início das obras de terraplanagem para a instalação da Álcalis, 

foram aprofundadas a partir do momento em que essas grandes empresas foram inauguradas ao 

                                                 
256 Anúncio para contratação de mão de obra especializada veiculado pela Companhia Salinas Perynas na Seção 

de Empregos do caderno de classificados do Jornal do Brasil em 29 de maio de 1955. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_07&Pesq=visitar%20+%20perynas&pagfis=5

1402. Acesso em: 02 out. 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_07&Pesq=visitar%20+%20perynas&pagfis=51402
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_07&Pesq=visitar%20+%20perynas&pagfis=51402
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longo da década de 1950. Num cenário de acelerada transformação, o município, muitas das vezes, 

atuava a reboque dessas novas indústrias. As necessidades que as empresas tinham de água, esgoto, 

e energia elétrica eram, muitas vezes, solucionadas pelas próprias empresas, uma vez que o 

município não tinha recursos suficientes para fazê-lo. Na verdade, no caso da Álcalis, as soluções 

encontradas, em diversas ocasiões, acabavam beneficiando a própria municipalidade, como 

mostrado acima. 

Os problemas já citados que atingiam os trabalhadores e a população em geral, mantiveram-

se como problemas graves mesmo depois de iniciado aquilo que estamos chamando aqui de 

processo de urbanização do município. Água, luz, saúde e educação só vieram a ter uma solução 

minimamente satisfatória a partir do final da década de 1960. 

 

3.1 SAÚDE 

 

A saúde sempre foi um problema grave para a população da pequena cidade de Cabo Frio, 

sobretudo para aquela parte da população que não possuía muitos recursos. 

Os dados tabulados a partir dos registros de óbito da cidade257 revelam um número elevado 

de mortalidade infantil ao longo do período pesquisado e um baixo acesso aos possíveis tratamentos 

disponíveis à época. Em que pese o fato do acesso a tratamento médico-hospitalar, ao longo de todo 

o período, ser difícil mesmo nas grandes cidades brasileiras, é importante que façamos aqui esse 

registro, pois, em parte, isso explica o elevado número de mortes na primeira infância. 

Em 1939, dos 226 óbitos registrados 17 foram natimortos e 70, aproximadamente 31% do 

total de mortes, era de crianças de até 1 ano de idade. Se ampliarmos a amostragem para crianças 

de até 5 anos de idade o número total chega a 129 óbitos ou cerca de 57% de todas as mortes 

ocorridas na cidade naquele ano. No ano seguinte a situação foi ainda pior. Das 202 mortes 

registradas em 1940, 22 foram natimortos e 66 (32,67%) eram crianças de até 1 ano de idade. Da 

mesma forma, se ampliarmos a amostragem até o limite de 5 anos de idade o número chega a 123 

mortes, ou 60,89% do total de óbitos. 

Essa dura realidade que atingia os habitantes da cidade de Cabo Frio na primeira infância 

era reflexo de um período em que a medicina ainda engatinhava em várias áreas, mas também, uma 

característica de um país periférico como o Brasil em que uma parcela significativa da população 

estava relegada à própria sorte. A desigualdade que negava a muitos os mais básicos direitos, fica 

clara na informação trazida em mais de um terço dos registros de óbitos: Morte natural sem 

assistência médica ou Sem causa. 

Numa época em que era comum as mulheres trazerem seus filhos à luz em suas próprias 

casas com a ajuda de uma parteira, era possível, numa cidade pequena como Cabo Frio, nascer, 

viver e morrer sem nunca ter sido atendido por um médico ou mesmo sem nunca ter visto um, até 

                                                 
257 Levantamento feito apartir do Projeto Family Search, op. Cit. 
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porque, o primeiro hospital da cidade só veio a ser inaugurado em 1926. Localizado no distrito 

sede, o Hospital Santa Isabel contou com recursos dos donos de salinas para a sua construção e 

inauguração. Até então, os doentes eram atendidos na Casa de Caridade (Charitas) que fazia as 

vezes de Hospital na cidade. A contribuiçãodos donos de salinas para a construção do Hospital 

Santa Izabel não deve ser vista apenas como o interesse daqueles proprietários em terem um lugar 

ao qual recorrer em caso de necessidade, contudo, tampouco deve ser entendida como a ação 

generosa de empresários preocupados com a frágil situação em que vivia a maior parte da população 

cabo-friense, muitos deles seus empregados. Objetivamente o hospital atenderia a todos os 

necessitados, mas poucos eram aqueles que tinham acesso àquela região da cidade, o que, na 

prática, acabava restringindo o benefício àqueles poucos que habitavam aquela mesma região. 

Nesse cenário de pouca ou nenhuma possibilidade de acesso a recursos médico-hospitalares, 

quem morasse em Búzios, Monte Alto, São Jacinto, Campos Novos ou qualquer outro local 

afastado do centro da cidade, dificilmente conseguiria ser atendido por um médico, caso cogitasse 

procurar um, por qualquer problema de saúde.  

Na verdade, há que se considerar que não era apenas uma questão de pouca oferta de 

médicos ou as longas distâncias a serem percorridas. Da mesma forma que em outras tantas partes 

do Brasil, a população cabo-friense, principalmente a que vivia na área rural, pouco cogitava da 

possibilidade de se deslocar até o centro da cidade para esse fim. 

Fosse pela proximidade, fosse pela força de suas crenças e tradições, o mais comum era 

recorrer aos conhecimentos ancestrais da população local e contar com a ajuda das benzedeiras, 

com a utilização de ervas e o auxílio das parteiras da região. Thièblot registrou algumas das práticas 

comuns aos salineiros: 

 

 

“Qualquer corte de concha, qualquer ferida é um suplício. Mas o pior é o tal de ‘olho de 

peixe’, verruga provocada pelo desgaste da planta do pé nas conchas dos cristalizadores e 

dos passeios, mais ainda quando se anda com peso na cabeça. Para aliviar a dor e poder 

trabalhar, a gente passa sebo; tira aquela gordura da carne seca, esquente na brasa e passa 

em cima, bem quente, derretendo como quem derrete vela. Três, quatro dias a gente faz isso. 

(...) Quando a gente se fere, passa mercúrio ou querosene. Agora quando cai ou se machuca, 

a mulher dá um sumo de saião. É uma folha verde; soca, espreme aquele sumo e toma para 

evitar aquela machucadura por dentro”. (THIÈBLOT, 1979) 

 

 

À essa prática comum por todo o país, se opunha, desde o início da República, o discurso 

cientificista dos saberes médicos que desqualificava o conhecimento popular, conforme nos mostra 

Gabriela Sampaio 

 

 

“Algo, porém, parecia não correr bem na nascente república, organizada e ordenada com 

base em princípios científicos. Afinal, algumas décadas já haviam se passado desde a 

condenação de importantes líderes religiosos no país, como o negro Juca Rosa, filho de uma 

africana, que vivia no Rio de Janeiro, ou o sacerdote Domingos Sodré, africano nagô que 

vivia em Salvador, entre outros importantes praticantes de formas de cura diferentes da 

medicina científica. Diversas e longas disputas foram travadas, ao longo de todo o século 

XIX, mas intensificadas na sua da segunda metade, em nome do predomínio da ciência 



194 

 

médica e do combate a todas as práticas diferentes – e concorrentes – da medicina oficial. 

Muitos dos chamados charlatães haviam sido perseguidos e punidos, fossem eles 

curandeiros, parteiras, pais-de-santo ou médicos sem diploma”.258 

 

 

Álvaro Lutterback Dutra também registrou em sua pesquisa a importância e a força dos 

saberes tradicionais na região. 

 

 

“A sabedoria popular da cura foi citada pela maioria dos entrevistados do presente projeto. 

Existiam, na região, muitos curandeiros e rezadeiras que eram procurados quando o chá ou 

a erva de perto de casa não funcionavam. Estes, geralmente, acumulavam um conhecimento 

que passava de geração para geração, e utilizavam de rituais para curar ou afastar o mal. 

Eram respeitados, e as recomendações dadas numa consulta eram seguidas à risca”. 

(DUTRA, 2013) 

 

 

Essa situação se estendeu até, pelo menos, a década de 1960259 e, ainda que ao longo do 

período compreendido entre as décadas de 1920 e 1960 tenha ocorrido um aumento no número de 

médicos e postos de saúde na cidade, os números relativos a mortalidade infantil e a óbitos 

registrados como “morte natural sem assistência médica”, ao longo de todo o período pesquisado, 

são extremamente altos em Cabo Frio. Em 1954 e 1960 os que morreram “sem assistência médica” 

perfaziam um total de mais de 1/3 dos óbitos; 36,06% em 1954 e 36,26% em 1960. Esses números 

só começam a cair de modo significativo a partir da metade da década de 1960; em 1968 o índice 

ainda era de quase 20% e só a partir de 1969 é que os registros de óbitos passam a informar um 

índice inferior a 15% do total de mortos na cidade. 

O sr. Warner Neves veio para Cabo Frio na década de 1950, pouco antes da inauguração da 

Álcalis, empresa da qual foi diretor. Segundo ele, a presença de um maior número de médicos na 

cidade, está diretamente vinculada à chegada da empresa. 

 

 

“Esses médicos hoje em Cabo Frio, os que iniciaram aqui, porque quando eu vim para cá 

tinha dois médicos. Todos vieram pra cá por causa da Álcalis. Como Osmani, dr. Gustavo, 

dr. Geraldo, a maioria. A maioria dos médicos daqui, até hoje, todos vieram pra cá por causa 

da Álcalis. 

[...] 

Eles é que começaram, era uma dificuldade aqui. Parto aqui era difícil, só tinha o 

dr. Paulo que morava do outro lado da ponte, num sítio. Muito difícil. Médico pediatra só 

tinha um. A Álcalis é que realmente fez com que Cabo Frio progredisse, primeiro foi a 

Álcalis”260 

 

 

 

 

                                                 
258 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. “Curandeiros e Charlatães”: reflexões sobre medicina, crença e cura na 

primeira década republicana. In: Caicó, v. 15, n. 34, p. 37-53, jan./jun. 2014. Dossiê Religiões Afro-brasileiras. 

Disponível em: https://www.periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/7102/5540. Acesso em: 02 out. 2020. 
259 Sobre a presença de parteiras, benzedeiras e uso de ervas para tratar todo tipo de enfermidade vale a pena ver 

os depoimentos colhidos pela pesquisadora Meri Damaceno e reunidos nos livros Guardas da Memória I e II. 
260 Entrevista concedida pelo sr. Warner José Pires Neves em 17/05/2010. 

https://www.periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/7102/5540
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Tabela 19 Dados extraídos dos registros de óbitos no período compreendido entre 1939 e 1975.261 

Ano Total 

de 

óbitos 

Natimorto 0 – 1 ano >1 e < 5 

anos 

Morte natural 

sem assistência 

médica 

Sem 

causa 

1939 226 17 70 (30,97%) 42 81 (35,84%) 20 

1940 202 22 66 (32,67%) 35 64 (31,68%) 26 

1941 28  16 2 14 1 

1953 36 3 16 4 11 - 

1954 183 16 63 (34,42%) 23 66 (36,06%) 2 

1955 159 20 55 (34,59%) 18 40 (25,15%) 7 

1956 202 20 79 (39,10%) 28 47 (23,26%) 4 

1957 17 2 4 2 2 1 

1960 193 24 72 (37,30%) 22 70 (36,26%) 1 

1961 222 35 77 (34,68%) 35 63 (28,37%) 9 

1962 242 38 69 (28,51%) 20 75 (30,99%) 7 

1963 302 61 80 (26,49%) 40 90 (29,80%) 12 

1964 261 50 83 (31,80%) 22 61 (23,37%) 11 

1965 316 23 104 (32,91%) 40 70 (22,15%) 7 

1966 284 53 81 (28,52%) 31 61 (21,47%) 6 

1967 341 50 100 (29,32%) 53 70 (20,52%) 10 

1968 322 61 94 (29,19%) 31 62 (19,25%) 14 

1969 327 42 118 (36,08%) 23 39 (11,92%) 10 

1970 354 53 120 (33,89%) 23 47 (13,27%) 7 

1971 368 27 125 (33,96%) 28 49 (13,31%) 1 

1972 403 58 129 (32,00%) 28 52 (12,90%) 7 

1973 418 51 139 (33,25%) 22 62 (14,83%) 4 

1974 399 52 132 (33,08%) 13 57 (14,28%) 11 

1975 483 48 157 (32,50%) 16 49 (10,14%) 2 

 

                                                 
261 Dados tabulados a partir das informações colhidas no Projeto Family Search, conforme notas 16 e 17. O 

percentual de mortos entre 0 e 1 ano de idade expressa apenas a quantidade de crianças que morreram com 

relação ao total de óbitos na cidade. Ele não expressa o índice de mortalidade infantil. O método direto para 

calcular esse índice parte do número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade, dividido pelo 

número de nascidos vivos de mães residentes, oresultado dessa razão é multiplicado por 1.000 e assim obtém-

se o índice de mortalidade infantil. 
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Não é possível estabelecer o índice de mortalidade infantil, apenas inferir uma situação de 

extrema fragilidade com relação à primeira infância a partir do expressivo número de óbitos262 de 

crianças até 1 ano de idade na cidade de Cabo Frio. 

Em 12 de setembro de 1963, o jornal A Gazeta da Baixada registrava, sob a manchete Fome 

e miséria invadem localidades cabo-frienses, a situação de penúria que vivia a população das 

localidades mais afastadas do centro da cidade. Sob uma fotografia de uma família formada por 

pai, mãe e cinco filhos em frente a uma pequena casa de pau-a-pique, a legenda dizia: “Eis um 

retrato fiel da miséria e do abandono em que se encontram dezenas de patrícios nossos, em 

Massambaba, onde colhemos a foto”. Segundo o jornal, 

 

 

“Lamentavelmente os poderes públicos tanto Estadual como Municipal, não tem dado a 

atenção devida ao abandono a que está entregue a população dos lugarejos distantes da 

cidade. Os que vivem no grande centro levam vida de nababos, enquanto os infelizes 

largados nos distritos levam vida de animais. Tudo falta aos habitantes dessas localidades, 

médicos, medicamentos, escola, são coisas desconhecidas dos considerados pela falsa 

sociedade como párias”.263 

 

 

Como o jornal bem demonstra, a situação de fragilidade que grande parte da população de 

Cabo Frio vivia não se limitava à área da saúde. Também a educação era artigo de luxo na cidade 

e ambos os bens – Saúde e Educação – só atendiam de forma minimamente satisfatória a uma 

minoria privilegiada que vivia na região central da cidade. 

Segundo o Departamento Estadual de Estatísticas do Estado do Rio de Janeiro a assistência 

médico-hospitalar em Cabo Frio no ano de 1963 “era desenvolvida através do Hospital Santa Izabel, 

do Ambulatório da Colônia de Pescadores Z-18 RJ, de um posto do SAMDU e do quadro médico-

dentário da Companhia Nacional de Álcalis”264. Além desses quatro locais de atendimento médico-

hospitalar havia, ainda, Perynas. Contudo, o posto de saúde de Perynas e a escola que funcionava 

na área da empresa, eram voltados apenas para os funcionários e suas famílias. 

 

3.2 EDUCAÇÃO 

 

Sem contar as escolas que atendiam à região central da cidade e a escola de Perynas, o resto 

do município tinha a oferta de educação formal extremamente reduzida. 

Destarte essa carência, não ser uma exclusividade do município de Cabo Frio, havia, desde 

a década de 1930, um intenso debate sobre a educação no país que visava suprir essa deficiência 

que atingia a maior parte do território nacional e comprometia o projeto de urbanização e 

industrialização posto em prática a partir da ascensão de Getúlio Vargas em 1930. Nesse debate 

                                                 
262 Para estabelecermos com segurança o índice de mortalidade infantil no município de Cabo Frio, segundo a 

metodologia internacionalmente utilizada, seria necessário o número de nascidos vivos a cada ano. Infelizmente, 

por diversos motivos, não foi possível obter esse dado. 
263 Jornal A Gazeta da Baixada, 12/09/1963. 
264 MARINHO, Jair. Cabo Frio (datilografado). Departamento Estadual de Estatística, 1963. p. 22. 
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destacava-se o projeto da Escola Nova que tinha em Anísio Teixeira o seu maior expoente e que, 

em 1932, lançou o Manifesto da Escola Nova onde pregava a universalização da escola pública, 

laica e gratuita. 

Com o fim do Estado Novo e o início do processo de redemocratização a Constituição 

Estadual do Rio de Janeiro de 1947, sob a influência do manifesto de 1932, propunha, entre outros 

aspectos relacionados à educação, que o ensino primário fosse obrigatório e que o Estado garantisse 

o acesso àqueles que comprovassem a insuficiência de recursos. Era uma tentativa de reverter o 

quadro caótico da Educação que atingia o Estado e todo o país. Em Cabo Frio, segundo o 

Departamento Estadual de Estatística, era o seguinte o número de homens e mulheres com mais de 

cinco anos de idade que sabiam ler e escrever até 1950: 

 

Tabela 20 Percentual de homens e mulheres que sabiam ler e escrever.265 

 1940 1950 

Homens 46,45% 51,26% 

Mulheres 35,74% 42,94% 

 

No início da década de 1950, sob o governo de Ernani do Amaral Peixoto, teve início a 

maior política de investimento na área de Educação até então, sobretudo investimentos na 

construção de prédios para abrigar as escolas. Sobre esses investimentos do governo do Estado do 

Rio de Janeiro, Anísio Teixeira, em 1952, já à frente do INEP266, afirmou o seguinte: 

 
“A política de construção de prédios é acertadíssima. [...]. A este respeito, desejaria apenas 

acentuar a escassez de recursos do Inep para o vulto da obra a realizar. O Inep tem, para 

construção de prédios escolares, no orçamento de 1952, Cr$ 40 milhões nosetor de escolas 

rurais, e Cr$ 13 milhões, para escolas normais, enquanto que só o Estado do Rio dispõe de 

Cr$84 milhões, no orçamento atual, para construções escolares”.267 

 

 

Ao elencar os motivos pelos quais seu governo optou por um investimento pesado na área 

de educação, Amaral Peixoto, em entrevista concedida para o livro Diálogos com Amaral, deixou 

claro que a situação de penúria que vivia a educação no Estado do Rio não era uma exclusividade 

da cidade de Cabo Frio. Segundo ele um dos motivos que o levou a eleger a educação como um 

dos principais objetivos do seu governo foi a profunda decepção que teve ao visitar as escolas 

                                                 
265 Tabela adaptada de MARINHO, Jair. Cabo Frio (datilografado). Departamento Estadual de Estatística, 

1963. p. 9. 
266 INEP –Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Criado em 1937 pelo então presidente 

Getúlio Vargas, o Instituto, atualmente, leva o nome do educador Anísio Teixeira que esteve à frente da 

Instituição de 03 de junho de 1952 a 27 de abril de 1964. 
267 TEIXEIRA, Anísio Spínola. Educação no Brasil - apresentação de Ana Waleska P.C. Mendonça. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. Apud QUARESMA, Márcia da Silva. As escolas praianas no Estado do Rio de 

Janeiro: o ideário republicano dos anos 50. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2010.   
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existentes. “Visitei uma escola em Niterói, e uma professora lá me disse: ‘Quando chove não há 

aula. E todo dia uma menina é escalada para trazer uma moringa de água’. E isso em Niterói”.268 

Foi, também, no governo de Amaral Peixoto, que foram criadas as Escolas Praianas que, 

em parte, emanavam uma inspiração na proposta da Escola Nova, tendo como objetivo, 

 

 

“[...]oferecer ‘orientação pedagógica-marinheira-salineira e pesqueira’, como escreve o 

inspetor chefe José Luis Campos do Amaral Neto na abertura do livro de Termos de 

Visitas da Escola Praiana ‘Mário de Azevedo Quintanilha’(Escola Praia do Siqueira). 

Além de ter como proposta, ‘orientar em função do meio, as escolas da praia’, as Escolas 

Praianas buscam atender à necessidade da região litorânea e garantir a essapopulação o 

direito à educação”.269 

 

 

Apesar da proposta teoricamente bem elaborada, as Escolas Praianas viviam os mesmos 

problemas experimentados por outras tantas escolas no Estado. Segundo os registros feitos pela 

inspeção escolar na primeira visita realizada à Escola Praiana da Praia do Siqueira, lá 

 

 

“como em outras escolas praieiras, crianças perdem horas de estudos, por que demandam, 

no decorrer do horário escolar, à casa na esperança de encontrar alimento. Prontificou-se a 

L.B.A. local a fazer empréstimo de seu material culinário, bem como o Sr. Prefeito 

Municipal a ter interesse pela votação de uma verba de auxílio, visando instituição da sopa 

escolar. (Livro de termo de visita, 12/08/1954 do G.E.P.Oscar Macedo Soares)”.270 

 

 

De qualquer forma, o governo de Amaral Peixoto foi aquele que, até então, mais havia 

investido em educação, no Estado como um todo, e em Cabo Frio, em particular. Das 10 escolas 

praianas criadas no governo Amaral Peixoto, oito estavam localizadas na Região dos Lagos, sendo 

duas em Cabo Frio. Infelizmente a experiência das Escolas Praianas (mesmo com todas as suas 

limitações) durou pouco e, em 1965, um ano após o golpe civil-militar que instaurou o regime 

ditatorial no Brasil, foi suspensa a experiência das Escolas Praianas. Delas só restaram os prédios 

e a falta de recursos. 

Em julho de 1961 a Gazeta da Baixada noticiava o funcionamento de uma escola no bairro 

de São Cristóvão, cujo prédio havia sido recém-concluído pelo então prefeito Edílson Duarte. No 

processo de expansão que a cidade começou a viver a partir da década de 1940, era possível, saindo 

da área central da cidade, distinguir claramente dois polos de urbanização bem diferentes; um com 

feições turísticas – os bairros da Ogiva e do Portinho – e um de caráter mais popular onde passaram 

a viver, principalmente, as pessoas que vinham da zona rural ou de outras cidades em busca de 

emprego que as indústrias cabo-frienses estavam oportunizando. Havia também pessoas que 

moravam na região central da cidade, mas que gradativamente foram sendo expulsas daquela região 

mais nobre que começava a ser ocupada por pessoas de maior poder aquisitivo. As pessoas com 

                                                 
268 CAMARGO, Aspásia et al. Artes da política: Diálogos com Amaral Peixoto – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986. p. 169.   
269 QUARESMA, Márcia. op. Cit. p. 85. 
270 Idem, p. 96. 
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menos recursos foram se acomodando em áreas que posteriormente tornaram-se bairros populares 

e que contavam com um comércio voltado para a população local. É nesse segundo grupo que se 

inclui o recém-criado bairro de São Cristóvão. Segundo a Gazeta da Baixada, frequentavam a nova 

escola “cerca de 120 alunos em 3 turnos e quase que em sua totalidade crianças pobres que não 

tinham meios de frequentar o Grupo Escolar da cidade principalmente pela falta de locomoção”271. 

Vale registrar que não se trata aqui de um bairro longínquo ou de um dos distantes distritos do 

município de Cabo Frio, mas sim de um bairro de caráter popular recém-criado que ficava a menos 

de 3 quilômetros do centro da cidade. De toda forma, se não havia transporte nem para localidades 

próximas, houve, ao menos nesse caso, a construção e funcionamento de uma escola que passou a 

atender uma parte dessa população que, de outra forma, não teria acesso à educação formal. 

Em 28 de março de 1963 o mesmo jornal noticiava a doação de um terreno por parte da 

Salina Pereira Bastos para a construção de uma escola na distante localidade da Massambaba. 

 

 

“A direção da Salina Pereira Bastos que se tem colocado como pioneira nas campanhas 

sociais levadas a efeito no Município, mais uma vez vem reafirmar o espírito altruístico e 

filantrópico que rege o espírito de seus esclarecidos administradores, doando 

espontaneamente e de ‘moto próprio’ duas áreas de terreno de sua propriedade à Prefeitura 

Municipal a fim de ser construída uma escola na localidade de Massambaba. Este gesto 

repercutiu amplamente em toda cidade e muito especialmente na localidade citada, vez 

que lá residem dezenas de crianças que não tem a felicidade de contar com uma única escola 

apesar dos inúmeros pedidos dos pais às autoridades, pedidos esses porém sempre 

rejeitados”.272 (grifo meu) 

 

 

É pouco provável que o gesto tenha repercutido em toda cidade e muito menos na distante 

e isolada localidade citada. Na verdade, não foi possível encontrar nenhuma outra menção à citada 

doação, além dessa que consta no jornal do qual a empresa Pereira Bastos era anunciante. Aliás, o 

próprio jornal, menos de seis meses após essa matéria, viria a noticiar, conforme foi mostrado 

acima273, que a fome e a miséria invadiam localidades cabo-frienses afetando, além da saúde, a 

educação. 

O fato é que a tal escola nunca chegou a existir e, tanto as crianças da Massambaba, quanto 

as outras que viviam em áreas longe do centro urbano do município, continuariam ainda por muitos 

anos, em sua grande maioria, sem acesso à educação formal na cidade de Cabo Frio. Segundo o 

Departamento Estadual de Estatística do Estado do Rio de Janeiro havia, em 1963, 

 

 

“De acordo com dados atualizados, no município de Cabo Frio, mantidas pelo Estado 8 

escolas isoladas, 2 praianas, 4 escolas reunidas e 2 grupos escolaressendo que um deles é 

praiano. [...]. Há ainda, uma escola supletiva, 5 subvencionadas e 5 de ensino fundamental 

comum, mantidas pela municipalidade. Duas escolas, a de Monte Alto e Figueira, não estão 

funcionando por falta de prédio e a de Araçá, por ser de difícil acesso”. (MARINHO, 1963) 

 

 

                                                 
271 Jornal Gazeta da Baixada, 1º de julho de 1961. 
272 Jornal Gazeta da Baixada, 23 de março de1963. 
273 Jornal Gazeta da Baixada, 12 de setembro de 1963. Nota nº 262 
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Os dados apresentados acima mostram que para além da iniciativa do governo Amaral 

Peixoto, a cidade não registrou grandes avanços na área educacional e a quantidade de escolas 

seguia insuficiente para uma população em crescimento acelerado. 

Em sua obra Candango no Arraial do Cabo, Accioly Lopes registrou 

 

 

“Não há escolas no Arraial do Cabo. Como se ainda não fosse para sua infância, tempo de 

aprender a ler. Os seus garotos muito cedo, de caniço e linha à mão, dedicam-se à pesca, 

repetindo, desse jeito, os mesmos gestos de seus antepassados que, em noites mal dormidas, 

buscaram nos longes agitados do mar o sustento precário de suas famílias, que multiplicadas 

através dos anos, hoje, eles –os garotos –tostados de sol, louros e sardentos, representam, 

tanto nos seusafazeres, quanto em analfabetismo, lassidão e sectarismo”. (LOPES, 1963) 

 

 

No governo de Miguel Couto Filho, que sucedeu a Amaral Peixoto, a principal realização 

na área da educação em Cabo Frio foi a inauguração, em 1958, da escola que leva o nome do pai 

do governador e que não era suficiente para suprir as demandas da cidade. O Grupo Escolar Miguel 

Couto era considerado como uma instituição de excelência na cidade e se notabilizou por formar 

grande parte dos filhos da elite política e econômica local nas décadas seguintes à sua inauguração. 

Contudo, o novo ginásio não era suficiente para sanar os muitos problemas educacionais da cidade. 

Localizado na área central do município, a escola tinha sua área de ação restrita àquela pequena 

região, e não era suficiente para atender a parcela mais humilde e necessitada da população que 

morava longe do centro da cidade e não tinha acesso à escola. 

 

3.3 LUZ 

 

A luz era mais um dos muitos problemas da pequena cidade de Cabo Frio até, pelo menos, 

o final da década de 1950. 

Inaugurada em 1918, a iluminação municipal estava resumida a alguns poucos postes. A 

usina de energia possuía, segundo registros locais, dois motores movidos a gasogênio que 

movimentavam um gerador que, por sua vez, era responsável por levar energia às ruas e casas na 

região central da cidade. Essa primeira iniciativa foi sucedida pela Companhia Industrial de Cabo 

Frio que pertencia ao empresário José Paes de Abreu e funcionou por cerca de 30 anos. Com o 

crescimento da cidade e da demanda por energia, Aracy Machado que era dono de salinas, fazendas 

e outros empreendimentos na cidade, que já havia sido vereador e tinha ambições políticas maiores, 

resolveu comprar a usina de energia de Paes de Abreu que, ao final da década de 1940, era 

deficitária. 

A crônica local registra que Aracy Machado comprou a usina de Paes de Abreu e decidiu 

concorrer a prefeito da cidade no momento em que ouviu de Miguel Couto Filho: “Coloque dois 
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novos motores e quando assumir o governo municipal você receberá de volta o que investiu na 

Companhia Industrial”274. 

Aracy Machado assim o fez e se elegeu prefeito exercendo o cargo no período 

compreendido entre janeiro de 1951 a março de 1954 pela mesma agremiação de Miguel Couto 

Filho, o PSD. Miguel Couto, contudo, já tinha interesse em fazer seu primo e homem de confiança 

em Perynas – Nicanor Pereira Couto275 – prefeito da cidade. 

Tendo vendido uma de suas fazendas para comprar a usina de energia e outra para cobrir as 

despesas do empreendimento deficitário, Aracy Machado, acreditando no apoio de Miguel Couto, 

assistia o seu empreendimento minguar. A falta de investimento na produção de energia, somada 

ao crescimento da demanda e, ao mesmo tempo, do aumento da inadimplência, levaram Aracy 

Machado a experimentar os mesmos problemas enfrentados por Paes de Abreu, o déficit no caixa. 

De março de 1954 a dezembro do mesmo ano a prefeitura foi ocupada por Eugênio Ribeiro 

dos Santos (presidente da Câmara de Vereadores) e, emdezembro de 1954, Aracy Machado 

reassumiu o cargo, ficando até janeiro do ano seguinte. 

Segundo nos conta Ralph Bravo, em dezembro de 1955, quando Nicanor Pereira Couto já 

exercia o mandato de prefeito da cidade276, Aracy Machado conseguiu finalmente se encontrar em 

Cabo Frio com Miguel Couto Filho que, na ocasião, já havia sido eleito governador do Estado. Já 

sufocado pela situação financeira, Aracy Machado ouviu do governador as seguintes palavras “O 

Estado não compra ferro velho”. Trinta dias após este encontro, o governo do Estado inaugurava 

uma nova e potente usina elétrica que atendia grande parte da região. 

 

 

“LUZ EM CABO FRIO 

Sábado vindouro haverá festanças nos domínios do Governador Miguel Couto Filho. 

Das Perynas a Iguaba Grande, novas luzes se acenderão. 

Trata-se da inauguração de três centrais termo-elétriccas para atender à iluminação de 

Iguaba-Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. 

Grande passo para o progresso da mais bela zona do litoral fluminense. Agora só ficará 

faltando inaugurar o abastecimento de água que um dia deverá substituir em cor e qualidade 

aquele tom acastanhado do líquido que jorra de torneiras e chuveiros. 

Ao cair da noite uma grande comitiva irá a Perynas buscar o Governador para a solene 

inauguração onde depois de acionada a chave, tudo será boa luz. Já se poderá ler à noite 

antes de dormir, geladeiras funcionarão, agora desprezando o querosene, ‘long plays’ 

ecoando pelo ar, saindo das varandas das vivendas. 

Não faltarão, certamente, fogos de artifício e até merecidos discursos. 

Em prosseguimento desta melhoria, dizem que o Governo do Estado iluminará a rodovia 

também”.277 (grifo meu) 

 

 

                                                 
274 BRAVO, Ralph. Dirigentes empresariais cabo-frienses. Cabo Frio, Rio de Janeiro: DINIGRAF, 2009. p. 46 
275 Nicanor Pereira Couto exerceu o cargo de vereador entre os anos de 1949 e 1954. Antes de ser eleito vereador, 

Nicanor exercia o cargo de gerente geral de Perynas. Não há dúvidas que, para a sua eleição, contou com a força 

política e econômica do primo Miguel Couto Filho. 
276 O mandato de Nicanor Pereira Couto durou de 31 de janeiro de 1955 a 2 de novembro de 1958 quando veio 

a falecer. 
277 Jornal Última Hora –Rio de Janeiro, quarta-feira, 11 de janeiro de 1956. p.4 (2º caderno) 
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Com a inauguração da nova e potente central elétrica, o governador Miguel Couto Filho 

ampliava o seu cacife político na cidade e região, ratificava o seu apoio ao novo prefeito de Cabo 

Frio – Nicanor Pereira Couto – e, mais uma vez, fundia o público e o privado ao sair dos “seus 

domínios” para fazer a inauguração de um bem público. 

A inauguração de uma fonte de energia elétrica mais estável, no entanto, não significou o 

fim dos problemas de iluminação na cidade. A luz chegou para a região central, mas, localidades 

mais distantes, sobretudo a zona rural, continuavam sem qualquer tipo de fornecimento de energia. 

Em 1961, Seu Gabriel dos Santos registrou a chegada da luz elétrica no Vinhateiro, bairro 

em que morava e que fica localizado entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. 

 

 

Figura 43 Cadernos de Seu Gabriel - Reprodução 4278 

 

“A luz elétrica começou a chegar no Vinhateiro no dia 4 de outubro do ano de 1961. [A] luz 

elétrica acendeu no dia 26 de outubro de 1961. Vinhateiro”.279 

Apesar dos avanços no fornecimento de energia elétrica na cidade de Cabo Frio com a 

inauguração da nova usina a partir de 1956, as interrupções no fornecimento de energia e os cortes 

na iluminação eram constantes e ocorriam quase que diariamente, até o final da década de 1970. 

Sobre isso, não é difícil achar registros tanto na imprensa, quanto conversando com os moradores 

da cidade.280 

 

 

 

 

                                                 
278 Acervo ETRL/IPHAN 
279 Reprodução do texto da figura 44 registrado por Seu Gabriel. 
280 Em matéria no caderno de turismo d’O Globo, o repórter aponta como bucólico o corte de energia que ocorria 

todos os dias na cidade. CARVALHO, Frederico. Onde passar o fim de semana. O Globo, 24/12/1970, p. 4.   
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3.4 ÁGUA 

 

A questão da água em Cabo Frio é mais antiga que os demais problemas, mas, em certa 

medida, é menos grave. Apesar da falta de canalização e da coloração acastanhada que a água da 

cidade possuía até a década de 1960, ela era potável e acessível a todos os habitantes. Ainda que 

com todas as dificuldades e transtornos que significava buscar e transportar água nas poucas fontes 

existentes, a água era, bem ou mal, um bem acessível a todos. A luta que existia com relação à água 

era pela sua canalização e por um processo de tratamento que desse a ela uma aparência mais 

agradável, leia-se incolor e inodora. Segundo Abel Beranger, 

 

 

“Os moradores do município faziam uso de água de poços aproveitando-a do subsolo ou de 

cacimbas. Outros juntavam a chuva em cisternas. Conforme o terreno onde se filtram 

recebem as águas suas cores: as raízes de tatagiba dão cor alambreada, como na famosa água 

do Itajuru. [...]Somente em 1945, o almirante Ernani do Amaral Peixoto, deu início ao estudo 

do aproveitamento das águas do subsolo com poços artesianos ou freáticos, e começaram as 

perfurações”. (BERANGER, 1993) 

 

 

A questão da água seguiu um caminho muito similar aos demais problemas que a cidade 

enfrentava, ou seja, ainda que iniciativas pontuais, como a de Amaral Peixoto, tenham ocorrido na 

cidade, sobretudo após a década de 1940, o problema da água só viria a ser resolvido em definitivo 

a partir da década de 1970. Nesse caso específico, o problema foi solucionado em 1978 com a 

inauguração do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região dos Lagos. 

 

 

Figura 44 Capa do folder de propaganda da inauguração do Sistema Integrado de abastecimento de água da Região 

dos Lagos – 18/04/1978281 

 

Até o final da década de1970 a população local convivia com apagões diários no 

fornecimento de luz e as constantes falta d’água, sobretudo nos períodos de férias escolares, quando 

                                                 
281 Acervo particular do autor. As cópias de todas as páginas do folder estão disponíveis no Anexo B deste 

trabalho. 
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a população da cidade mais que dobrava em função da chegada de turistas. Em matéria intitulada 

“Cabo Frio sem água está com hotéis lotados” o Jornal do Brasil informava, em janeiro de 1970: 

“No verão os turistas elevam a população de Cabo Frio – 45 mil habitantes – para 100 mil, o que 

leva a água a se tornar mais rara e os cortes de energia serem mais frequentes”.282 

O impacto causado pelo turismo foi durante muito tempo subestimado. A ideia de que o 

turismo era uma atividade que nãocausava danos perdurou desde os seus primeiros movimentos até 

bem depois da década de 1970, fazendo com que a população sofresse diretamente as consequências 

dessa atividade. Leandro de Lemos observa que 

 

 

“a realidade começou a demonstrar que a figura da "indústria sem chaminés" era mais um 

mito. Quando os aviões a jato começaram a consumir a camada de ozônio e diversas praias, 

florestas e faunas foram vulneradas pela especulação imobiliária, pela falta de planejamento 

sanitário, ecológico e pelo comportamento destruidor dos turistas, e, mesmo quando as 

estruturas culturais das localidades apresentaram estágios de desconstrução”.283 

 

 

Esse tipo de preocupação com os impactos causados ao meio ambiente e às populações mais 

vulneráveis começou a ficar mais clara a partir da década de 1970 com o desenvolvimento da 

História Ambiental. A partir daí passa a existir todo um esforço para analisar os impactos, do ponto 

de vista historiográfico, e apontar alternativas do ponto de vista ambiental que se contrapusessem 

àqueles cujos interesses estavam voltados apenas para aspectos econômicos dos empreendimentos. 

A cidade se transformava, mas as necessidades da maioria da população que nela vivia 

continuavam a ser muitas. Se o município não tinha recursos para sanar os muitos problemas 

descritos acima, tampouco a indústria salineira tinha interesse em resolvê-los, uma vez que esses 

problemas não atingiam diretamente os interesses do setor. 

Os que moravam na região central e possuíam um mínimo de recursos e acesso aos poucos 

empregos qualificados que a cidade tinha a oferecer enfrentavam os problemas com alguma 

tranquilidade. Já aqueles que moravam na zona rural, que possuíam empregos de baixa 

remuneração e que viviam afastados da área central da cidade, construíam as alternativas possíveis 

em face da presença reduzida do poder público. 

A cidade em transformação a partir da década de 1940, contudo, iria proporcionar condições 

que ampliariam o leque de possibilidades dos menos afortunados que, a partir de então, passariam 

a se perceber de outra forma. 

 

 

 

 

 

                                                 
282 Jornal do Brasil, 11 e 12 de 1970. Disponível em 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&pesq=%22Cabo%20Frio%20sem%20%C

3%A1gua%22&pasta=ano%20197&pagfis=475 Acesso 25 de Agosto de 2020. 
283 LEMOS, Leandro de. O Valor Turístico: (Re) Definindo a Economia do Turismo (parte 2). Disponível em: 

https://www.revistaturismo.com.br/artigos/valortur2.html Acesso em: 25 de Agosto de 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&pesq=%22Cabo%20Frio%20sem%20%C3%A1gua%22&pasta=ano%20197&pagfis=475
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&pesq=%22Cabo%20Frio%20sem%20%C3%A1gua%22&pasta=ano%20197&pagfis=475
https://www.revistaturismo.com.br/artigos/valortur2.html
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3.5 A TRANSFORMAÇÃO DA CIDADE E OS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO 

 

A década de 1930 chegara ao fim com o advento da ferrovia e a década de 1940 iniciava-se 

ainda sob a intervenção de Amaral Peixoto e de importantes signos para a cidade de Cabo Frio. A 

facilitação do acesso de automóveis284 no início da década de 1940, após a chegada do trem, tinha 

um lado positivo que era o aumento das formas de acesso à cidade, mas deixava claro a total falta 

de harmonia entre os diferentes modais de transporte. Ao contrário do que se podia esperar os 

diferentes modais (hidroviário, ferroviário e rodoviário) concorriam entre si, ao invés de se 

complementarem.285 

As propostas mais ousadas e as mudanças efetivamente ocorridas coincidiram com o 

momento em que a indústria salineira consolidava a sua curva ascendente com sucessivas safras de 

expressivo volume. 

 

 

Figura 45 Produção das salinas fluminenses na década de 1930.286 

 

Apesar disso, não é possível estabelecer uma relação causal entre o crescimento da indústria 

salineira e as mudanças que a cidade começava a viver nesse primeiro momento. Para a indústria 

salineira aquele não era um momento interessante para que a cidade sofresse qualquer tipo de 

transformação que pudesse representar um empecilho ao ritmo de crescimento que ela, como 

                                                 
284 Amaral Peixoto fez o primeiro plano rodoviário para o Estado no início da década de 1940, construindo 

ramais que ligavam as rodovias estaduais aos municípios do interior. Sobre esse assunto ver o depoimento que 

ele concedeu para o livro Tempos de Amaral In: MOREIRA, Regina da Luz. Tempos de Amaral. Niterói: 

Imprensa Oficial, 2005.  
285 A esse respeito ver a discussão que fiz sobre o assunto na minha dissertação de mestrado “Do Sal ao Sol: ...” 

op. Cit. 
286 Fonte: O Observador Econômico e Financeiro (RJ), 1941. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=123021&Pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pag

fis=11040  Acesso em: 02 out. 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=123021&Pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pagfis=11040
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=123021&Pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pagfis=11040
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atividade hegemônica, começava a experimentar. Vale ressaltar que, mesmo com o crescimento 

registrado na década de 1940, os ganhos da indústria salineira continuavam a irrigar muito mais os 

cofres dos proprietários de salinas e comerciantes do que os do município, que continuava a 

demonstrar a carência de recursos para investir na cidade. 

É também no início da década de 1940 que é possível identificar os primeiros sinais da 

chegada do turismo como um novo elemento na configuração política e econômica do município. 

Estimulado em função da facilidade de acesso, mas ainda tímido num primeiro momento, o turismo 

foi uma atividade que, a princípio, conviveu pacificamente com a secular indústria salineira. Os 

problemas existentes entre as duas atividades só viriam a ficar claros a partir da década de 1960 e 

só se tornariam inconciliáveis a partir da década de 1970. É exatamente o turismo que vai ser o 

responsável pelas primeiras propostas de intervenção urbana, antes mesmo de se consolidar como 

atividade econômica viável na cidade. As mudanças propostas e aquelas efetivamente ocorridas na 

cidade vão acontecer, em parte, a partir dos interesses imobiliários que surgem na esteira da 

atividade turística, mas, para além do turismo nascente, que estimulava uma série de mudanças, 

outros fatores concorriam de modo mais direto para o desenvolvimento urbano e para as 

transformações físicas, econômicas e políticas que começavam a ocorrer na cidade. 

A partir do início da década de 1940 até o início da década de 1970, Cabo Frio recebeu três 

grandes planos de urbanização que tinham como proposta uma mudança drástica na estrutura 

urbana de grandes áreas da cidade e que, caso fossem implantados, resultariam em um enorme 

impacto para o meio ambiente e para a população local, principalmente para os trabalhadores e para 

a população mais pobre da cidade. Os planos que foram apresentados se inseriam na lógica de 

planificação da cidade e tinham como princípio norteador a pretensão de antecipar, controlar e 

evitar possíveis conflitos a partir da definição prévia de espaços para grupos específicos, não 

levando em consideração a própria dinâmica social e urbana com seus conflitos políticos, sociais e 

econômicos, que são inerentes à própria vida da cidade. 

Esse tipo de abordagem seguia o princípio que orientava toda uma gama de arquitetos e 

urbanistas desde o final do século XIX e que tinha no francês Alfredo Agache287, um dos expoentes 

aqui no Brasil. Agache, que havia feito o projeto para a cidade do Rio de Janeiro no final da década 

de 1920, atuou como assessor do projeto dos Irmãos Coimbra Bueno para Cabo Frio. O princípio 

que orientava esses projetos é muito bem expresso por Dias, 

 

 

“A busca da superação dos problemas sociais era procurada através da apresentação de novas 

formas urbanas. Tencionava-se criar uma cidade melhor a partir da fé na técnica e progresso. 

Porém, isso mostrou-se uma falácia que Brasília e suas cidades satélites exemplificam de 

maneira transparente. A exclusão social não pode ser resolvida através do incremento de 

                                                 
287 Alfred Hubert Donat Agache (1875-1959) foi um arquiteto e urbanista francês que elaborou diversos projetos 

no Brasil, entre eles, o projeto “Cidade do Rio de Janeiro: Extensão, Remodelação, Embelezamento” que ficou 

mais conhecidopelo seu próprio nome: “Plano Agache” (1927-30). 
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técnicas modernas na construção, ou ser equalizada tão somente via planejamento pelo 

Estado”.288 

 

 

A cidade planificada que se pretendia para Cabo Frio tinha como eixo principal, desde a 

década de 1940, o turismo como elemento orientador. Apesar do papel determinante desempenhado 

pelas indústrias que se instalaram na cidade ao longo das décadas de 1950 e 1960, o caráter turístico 

dos planos de urbanização que surgiram ao longo desse período, despertavam, sobremaneira, os 

interessantes do poder público. 

Nos tópicos seguintes apresentamos os principais projetos que foram criados entre 1942 e 

1973. Conquanto eles não tenham sido implementados, eles contribuem para entendermos as forças 

que estavam em ação na cidade ao longo do período por nós pesquisado. 

 

3.5.1 IRMÃOS COIMBRA 

 

O primeiro grande plano de urbanização proposto para a cidade foi o Plano Diretor de Cabo 

Frio em 1942. O plano foi encomendado ao escritório Coimbra Bueno no âmbito do Plano Amaral 

Peixoto de Urbanização das Cidades Fluminenses289. O plano propunha uma intervenção em toda 

a área urbana do 1º distrito e, pela primeira vez, é apresentada a ideia de inverter a orientação da 

cidade no sentido de dar à área oceânica o protagonismo que até então fora do Canal do Itajuru. 

 

                                                 
288 DIAS, Edson dos. Resgatando o movimento modernista urbano: A expressão de uma conjuntura histórica 

que marcou as cidades do século XX. Revista Geo Notas, Maringá: Departamento de Geografia, Universidade 

Estadual de Maringá, v. 4, n. 4, 2000. APUD ULTRAMARI, Clóvis. Significados do Urbanismo In: pós v.16 

n.25 São Paulo, junho 2009. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43614  Acesso em: 

02 out. 2020.   
289 As imagens das plantas da etapa inicial do Plano Amaral Peixoto de Urbanização das Cidades Fluminenses 

que incluía, além de Cabo Frio, Araruama, Campos e Petrópolis estão sob a guarda do CPDOC e estão 

disponíveis para consulta em:  http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-

peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-

,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADE

S%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%

C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20J

aneiro.&text=16-

,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20J

aneiro%20Planta%20Cadastral  

https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43614
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
http://fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AVAP/audiovisual/plano-amaral-peixoto-de-urbanizacao-das-cidades-fluminensesetapa-inicial#:~:text=14-,PLANO%20AMARAL%20PEIXOTO%20DE%20URBANIZA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CIDADES%20FLUMINENSES%20Plano%20de,Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra%20Estado%20do%20Rio%20de%20Janeiro.&text=16-,Atafona%20Munic%C3%ADpio%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20da%20Barra,Rio%20de%20Janeiro%20Planta%20Cadastral
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Figura 46 Planta do Plano Amaral Peixoto para Cabo Frio.290 

 

A legenda, que não está totalmente clara na imagem, mostra que o Plano previa a divisão 

da cidade em bairros com funções pré-determinadas. Seriam eles: Comercial, Industrial, Portuário, 

Residencial, de Turismo, Popular e uma Área Reservada. 

É importante ressaltar alguns aspectos que ficam claros nessa Planta e contribuem para 

entendermos como se dá o processo de urbanização da cidade e os seus potenciais efeitos sobre a 

classe trabalhadora local. O primeiro deles é que a área objeto do Plano é praticamente a mesma 

área que é possível perceber na Planta do século XIX (figura 38) o que mostra a permanência dos 

limites físicos da cidade que, até então, pouco tinham se modificado. Dentro da área total que seria 

objeto da intervenção urbana, a que efetivamente era ocupada, até então, é a que aparece destacada 

com a cor mais escura localizada especificamente entre o Canal do Itajuru e o oceano Atlântico. 

Esse era o local privilegiado onde estavam localizados o poder político (Câmara e Prefeitura), o 

poder econômico (casas comerciais, representações das principais salinas e instituições financeiras) 

e o poder espiritual (a Igreja Matriz e o Convento de Nossa Senhora dos Anjos). Não por acaso, 

aquele era, também, o local de moradia da elite política e econômica da cidade. 

As mudanças propostas visavam reorganizar toda essa região criando aterros em áreas de 

mangue e privilegiando a parte da cidade voltada para o oceano Atlântico. 

Existem, nessa Planta, dois espaços de moradia identificados na legenda. Contudo, apenas 

um está identificado como residencial. O bairro Residencial, no caso, é o local que já era 

historicamente ocupado pela elite política e econômica da cidade. A esse espaço ampliado no centro 

                                                 
290 Acervo CPDOC/FGV, op. Cit. 
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da cidade o Plano identificou como área de habitação ou bairro Residencial. O outro espaço, 

também dedicado a moradias é identificado apenas como Popular. 

O bairro Popular, segundo o plano, era um espaço próximo às áreas comercial, residencial 

e turística, mas distante o suficiente para não interferir no cotidiano dessas áreas fora do horário de 

trabalho. O bairro Popular estava previsto para ser implantado na parte continental do município, 

numa região alagadiça e que sofre com inundações até os dias de hoje. O bairro Popular, que sequer 

é identificado como residencial, como se aquelas pessoas não fossem ali residir, obedece a uma 

lógica onde a estratificação do espaço cumpre a função de definir o papel de cada indivíduo dentro 

daquela sociedade de acordo com a proximidade que ele ocupa em relação ao centro da cidade. O 

espaço destinado ao bairro Popular dos Irmãos Coimbra seguia a ordem denunciada por Engels na 

Manchester do século XIX 

 

 

“Todas as grandes cidades têm um ou vários ‘bairros de má fama’ onde se concentra a classe 

operária. É certo ser frequente a miséria abrigar-se em vielas escondidas, embora próximas 

aos palácios dos ricos; mas, em geral, é-lhe designada uma área `a parte, na qual, longe do 

olhar das classes mais afortunadas, deve safar-se, bem ou mal, sozinha”.291 

 

 

Esses detalhes são importantes para entendermos a lógica que preside o processo de 

urbanização e segregação que se pretendia impor às classes populares. 

Outro aspecto importante que fica claro quando comparamos a Planta do Plano de 

Urbanização com a Planta de meados do século XIX (figura 38) é o aterro que se pretendia fazer 

no canal do Itajuru. O aterramento proposto do Canal viria a diminuir sensivelmente a área de 

marinha e, consequentemente, ampliaria tanto a área central (entre o canal e o oceano) quanto a 

área próxima ao Morro do Telégrafo. O aterro do canal, além de interferir diretamente no 

movimento das marés, atingir mangues e interferir no processo de reprodução de diversas espécies 

de peixes e crustáceos atingiria também a população mais pobre, na sua maioria pescadores, que 

vivia próxima ao Morro do Telégrafo. A urbanização dessas áreas visava disponibilizar mais 

espaços à especulação imobiliária que buscava áreas que pudessem ser exploradas por um turismo 

de segunda residência que naquele momento demonstrava grande interesse pela cidade de Cabo 

Frio. O impacto causado por um plano dessa magnitude, caso ele chegasse a ser efetivado, atingiria 

diretamente grande parte da população, principalmente os mais pobres, como os pescadores 

artesanais da Gamboa, por exemplo. 

A proposta de urbanização feita pelo escritório Coimbra Bueno avançava tanto sobre a área 

de mangues, com a canalização do canal do Itajuru, quanto sobre as dunas e áreas de restinga 

próximas a praia. Marta Raquel da Silva Alves dá mais detalhes sobre o plano elaborado pelo 

Escritório Coimbra Bueno: 

 

                                                 
291 ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução B. A. Schumann; supervisão, 

apresentação e notas José Paulo Netto [Edição revista] – São Paulo: Boitempo, 2010. p. 70. 
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“Realizado em 1943, pelo Escritório Coimbra Bueno, o Plano Diretor para Cabo Frio previa 

a construção de um anel viário contornando o núcleo urbano que se estenderia até a Praia. 

Esse anel viário foi “concebido como Park Way, em pistas duplas e sinuosas providasde 

canteiros centrais” (LEAL, Comunicado Interno nº 004/91); na Praia previa-se a 

manutenção das dunas e da vegetação; no Canal de Itajuru haveria a dragagem e retificação 

das margens baseado no projeto do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis 

(DNPVN) objetivando melhorar a navegabilidade, as áreas oriundas dos aterros seriam 

ocupados por loteamentos, salinas e indústrias; o sopé do Morro do Telégrafo seria todo 

loteado e haveria a criação de área industrial a noroeste do Morro do Telégrafo”.292 

 

 

Segundo o arquiteto Ivo Barreto, esse aspecto do Plano Coimbra Bueno ressaltado por Alves 

é o que poderíamos considerar, dentro dos padrões da época, uma preocupação com a preservação 

do meio-ambiente 

 

 

“Ainda que para sua implantação plena a proposta de Coimbra Bueno propusesse o avanço 

do tecido urbano por sobre uma extensa área de restinga, ainda preservada até a década de 

1940, não se pode ignorar que seu projeto busca harmonizar o crescimento urbano e a 

preservação ambiental, pensamento ainda insipiente à época”.293 
 

 

 

 
Figura 47 Planta colorizada do Plano de Urbanização de Cabo Frio feita pelo escritório Coimbr Bueno294 

                                                 
292 ALVES, Marta Raquel da Silva. Descortinando a Paisagem: Monumentos e Moldura Cênica no Conjunto 

Paisagístico de Cabo Frio. IPHAN; PEP: 2009. p. 31. 
293 BARRETO JÚNIOR, Ivo Matos. Do monumento ao documento: Valores e lacunas do Conjunto 

Paisagístico de Cabo Frio/RJ, 2018. p. 5 Disponível em: 

http://www.anpur.org.br/ojs/index.php/anaisenanpur/article/view/424 Acesso em:10 mar. 2020 
294 Essa imagem foi cedida pela pesquisadora Karla Maria Rios de Macedo que encontrou o álbum com as 

plantas físicas do plano referente a Cabo Frio quando desenvolvia a pesquisa para sua tese de doutorado. 

http://www.anpur.org.br/ojs/index.php/anaisenanpur/article/view/424
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O Plano Diretor de Cabo Frio elaborado pelo escritório Coimbra Bueno dentro do Plano 

Amaral Peixoto de Urbanização das Cidades Fluminenses não chegou a ser implantado. 

Demasiadamente ousado, o Plano implicava investimentos que um município pobre como Cabo 

Frio não tinha como arcar sozinho. O Estado, ainda que tenha sido o autor da proposta, também 

não dispunha de verbas suficientes para levar a cabo um empreendimento daquele porte. 

Internacionalmente o mundo vivia o cenário da Segunda Guerra Mundial e o governo brasileiro 

estava às voltas com a discussão sobre entrar ou não no conflito. Nesse contexto, todos os esforços 

econômicos estavam voltados para a possibilidade do país entrar na guerra ou para viabilizar o 

processo de industrialização – peça chave do governo Vargas – que, em Cabo Frio, respondia pelo 

nome de Companhia Nacional de Álcalis. 

A proposta dos Irmãos Coimbra para Cabo Frio esbarrava nos mesmos problemas 

enfrentados pelo Plano Agache no Rio de Janeiro. 

 

 

“O Plano Agache pretendia transformar o Rio de Janeiro (ou pelo menos o centro e a zona 

sul) numa cidade monumental, exigindo inversões públicas de vulto, bastante superiores às 

possibilidades dos cofres municipais ou da União. Resumidamente, o Plano pretendia 

ordenar e embelezar a cidade segundo critérios funcionais e de estratificação social do 

espaço. (...) A construção dos dois últimos [espaços] exigiria um grande número de 

desapropriações, afetando os bairros centrais de baixa renda que haviam sobrevivido às 

reformas Passos, Frontin e Sampaio. Essas considerações, entretanto, não faziam parte das 

preocupações deAgache (...)”.295 

 

 

A indústria salineira, por sua vez, que teoricamente poderia arcar com parte dos 

investimentos que era necessário para que o Plano fosse efetivamente implantado, não tinha 

interesse em fazê-lo. Apesar dos salineiros, sempre que possível, diversificarem seus investimentos, 

esse não era um projeto que lhes era interessante. A indústria salineira, assim como a atividade 

turística, é grande consumidora de terras e tanto o projeto dos irmãos Coimbra, quanto os demais 

projetos de urbanização que foram propostos, avançavam sobre áreas à beira do canal do Itajuru e 

da Lagoa de Araruama que feriam os interesses dos donos de salinas. 

Apesar de não ter sido implementado, o Plano dos Irmãos Coimbra teve, posteriormente, 

alguns dos seus pontos propostos aproveitados e incorporados ao tecido urbano. A canalização do 

Canal do Itajuru e o aterramento da área da Gamboa é um exemplo de proposta que estava presente 

no Plano de 1942 e que foi implantado a partir do final da década de 1960. Esses dois aspectos 

podem ser percebidos nas imagens abaixo. 

 

 

                                                 
MACÊDO, Karla Maria Rios de. O Desenvolvimento do turismo em diferentes contextos: o caso de cidades de 

Cabo Frio/ Brasil e Ílhavo/ Portugal. (Tese de Doutorado). Niterói: Programa de Pós-graduação em Arquitetura 

e Urbanismo/UFF, 2020. 
295 ABREU, Maurício de Almeida. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPP, 2013. pp. 86-7. 
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Figura 48 Canal do Itajuru296 

A imagem acima, feita do alto do Morro da Guia – local onde fica apoiada uma das 

extremidades da ponte Feliciano Sodré – mostra a área objeto da proposta de aterro do projeto dos 

irmãos Coimbra. Desse ponto, que é a parte mais estreita do canal, é possível observar o Costa Azul 

Iate Clube, o bairro da Gamboa com a sua única rua no sopé do morro do Telégrafo e a área que 

viria a ser aterrada no início da década de 1970. 

 

 
Figura 49 Canal do Itajuru aterrado297 

 

                                                 
296 Acervo particular do autor. 
297 Acervo particular do autor. 
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Esse segundo postal (figura 49), também feito a partir do alto do Morro da Guia e datado 

do início da década de 1970, mostra a área do canal do Itajuru já aterrada. 

É possível perceber, na margem esquerda da imagem a presença de um dos condomínios 

que foi construído na área aterrada. 

Na margem direita da imagem, seguindo a trilha de coqueiros do cais refeito, chega-se ao 

final da margem às areias brancas (área aterrada) da praia do São Bento e, mais ao fundo, já é 

possível perceber algumas casas do condomínio Moringa, que só foi possível construir em função 

do aterro que foi feito. 

Nessa imagem não aparece o morro do Telégrafo nem a parte original do bairro da Gamboa, 

que foi completamente modificado. 

Após o aterro para a canalização do Itajuru a maior parte da área aterrada foi loteada298. Os 

pescadores artesanais que tinham as suas casas à beira da lagoa, tiveram, com o aterro do canal, o 

acesso direto ao curso d’água bastante dificultado. Com isso e com a crescente pressão exercida 

pela especulação imobiliária em função do súbito crescimento de interesse por terrenos à beira do 

canal, muitos pescadores acabaram vendendo suas pequenas propriedades pela primeira oferta 

apresentada e acabaram tendo que se mudar para áreas mais distantes da zona central da cidade 

num processo de espoliação urbana que passaram a experimentar diretamente. 

Seu José Francisco, pescador da Gamboa, mais conhecido como Zezinho, nos conta que: 

 

 

“A maioria saiu, vendeu. [...] Tinha aqui na... aqui nesse lado aqui tinha... O pai dela era até 

pescador de rede, era ... essa maré aqui, era a coroa né, então ele cercava era parati matava 

tainha, ... era rede de puxar pra terra. Tem uns que foi lá pra baixo, andou mais lá pra baixo. 

Era seu Durvalino aqui. Tem outra ali que vendeu, a mãe dela morreu, ela fez a... tinha uma 

casa ali e outra ali na frente, ela fez a doideira vendeu, ela se arrependeu, vendeu barato. Aí 

depois começou fazer loja e ela ficou na pior. Foi comprar uma casa ali pra baixo. Isso aqui 

ficou uma loja boa mesmo, é uma loja de frente e de fundo. [...] Ela na época o pessoal deu 

conselho, ‘rapaz não vende não’. Aí fez a doideira e vendeu. Acabou não ficando na boa. Se 

ela tivesse aqui ela tava bem aí vendeu que a mãe morreu e o pai,... O pai era pescador era 

desse pescador que pescava só aqui na..., de rede aqui na..., aqui na porta, aqui na coroa, 

aqui na lagoa mesmo. Ele, na época ele fez casa, fez tudo aí. Aí ele morreu, morreu a mulher 

e morreu ele, aí só ficou a filha e a filha fez doideira”.299 

 

 

O depoimento de Seu Zezinho é emblemático sobre como o processo de urbanização da 

região central tornou as áreas próximas à praia e à lagoa altamente valorizadas e como elas passaram 

a ser rapidamente adquiridas no mercado imobiliário por um valor insignificante. Bertucci mostra 

como esse é um aspecto importante quando pensamos nas implicações sociais que um impacto 

ambiental dessa magnitude causaria. Na análise que faz sobre os problemas ambientais na Lagoa 

de Araruama a autora mostra que  

 

 

                                                 
298 Cf. projeto inicial citado por Alves (nota nº 292) e que viria a ser executado na década de 1970. 
299 Entrevista concedida ao autor em 28 de agosto de 2010. Esse trecho da entrevista foi publicado originalmente 

na minha dissertação de Mestrado “Do sal ao sol (...)” op. Cit. 
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“A transformação efetiva da paisagem acontece de maneira arbitrária e sem qualquer 

planejamento que garanta o acesso da população a serviços básicos, tais quais redes de água 

potável e esgoto, esgotamento de águas pluviais e zoneamento do espaço. Dessa forma, a 

atividade turística, além de se sobrepor às atividades tradicionais da região, produz a 

privatização do espaço público”.300 

 

 

Se durante muito tempo os historiadores centraram as suas análises nas mudanças sócio-

econômicas sem atentar para os impactos ambientais, a partir da década de 1970, como dito acima, 

isso começou a mudar. Não é possível desconsiderar os impactos da ação do homem na natureza 

como se isso não fosse ter, mais cedo ou mais tarde, consequências sobre os demais aspectos de 

nossas vidas. 

 

3.5.2 IRMÃOS ROBERTO 

 

Ao final da década de 1950, mais precisamente em 1956, o escritório de arquitetura dos 

irmãos Marcelo e Maurício Roberto301 apresentou ao governador Miguel Couto Filho, a proposta 

dos estudos que haviam sido realizados para o novo plano de urbanização da cidade de Cabo Frio. 

No curto período de 14 anos era a segunda vez que um plano de urbanização de grandes proporções 

era proposto ao município. 

Como o dos Irmãos Coimbra, o plano dos Irmãos Roberto tinha o claro objetivo de 

potencializar a atividade turística que então já se fazia presente na cidade de forma mais incisiva e 

gradativamente ganhava força no Estado e em todo o país. Do final da décadade 1950 ao início de 

1962, diversas empresas públicas voltadas para o turismo foram criadas a nível municipal, estadual 

e nacional302. O turismo, definitivamente, era a pauta do momento e o principal motivador dos 

planos de urbanização que visavam o município de Cabo Frio ao longo de todo o período 

pesquisado. 

No caso dos Irmãos Roberto, chama a atenção a preocupação sócio/cultural presente no 

plano apresentado, algo que não era comum e não foi identificado nos demais planos para a cidade. 

De uma maneira geral as classes populares sempre ficavam ausentes ou relegadas a um segundo 

plano nos projetos de urbanização, como no caso da proposta dos irmãos Coimbra. Contudo, no 

                                                 
300 BERTUCCI, Thayse Cristina Pereira et al. Turismo e Urbanização: os problemas ambientais da Lagoa de 

Araruama – Rio de Janeiro. Ambient. soc., São Paulo, v. 19, n. 4, p. 59-80, Dec.2016. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000400059&lng=en&nrm=iso  
301 Os irmãos Roberto atuavam na área desde 1935, quando criaram seu escritório de arquitetura. A partir de 

meados da década de1950 eles passaram a atuar na área do urbanismo data daí o projeto deles para Cabo Frio. 

Sobre eles vale a pena ver os dados levantados pela pesquisadora Karla Maria Rios de Macedo para a sua tese 

de doutoramento e SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de. Irmãos Roberto Arquitetos. Rio de Janeiro: Rio 

Book’s: 1ª edição, 2014. 
302 Entre essas empresas estão a Comissão Municipal dePlanejamento e Turismo de Cabo Frio (1959), o 

Departamento Municipal de Turismo (1959), o DTCF – Departamento de Turismo de Cabo Frio (1962), a 

COMBRATUR – Comissão Brasileira de Turismo (1960) e a COTERJ –Comissão de Turismo do Estado doRio 

de Janeiro (1961). Uma análise do papel e significado dessas empresas públicas criadas para cuidar da atividade 

turística na cidade de Cabo Frio, no Estado e no país podem ser encontradas na minha dissertação de Mestrado 

Do Sal ao Sol (...) op. Cit. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000400059&lng=en&nrm=iso
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caso dos Irmãos Roberto, chama a atenção os termos do Plano de Urbanização que dizia 

explicitamente que a cidade deveria assegurar: 

 

 

1. população estável (crescimento previsto), localizada em conjuntos urbanos de composição 

harmônica, 

2. abastecimento de alimentos pela fixação de áreas de cultivo e pastagens, 

3. existência de atividades econômicas adequadas aos recursos naturais e ao equilíbrio social 

da região, evitando o desemprego sazonal, 

4. unidades administrativas de dimensões econômicas; 

5. estrutura social e política permitindo a participação ativa da comunidade, 

6. distribuição e equilíbrio das populações fixas e flutuantes; 

7. melhor rendimento para os investimentos previstos.303 

 

 

No que pese toda a preocupação com as características socioculturais da população local 

presente nesse projeto, que incluía ainda a construção de escolas e hospitais com capacidade para 

atender toda a população, o plano dos Irmãos Roberto, que abrangia o 1º distrito (sede) e o distrito 

de Armação dos Búzios, também não foi efetivado. Mais uma vez o principal problema foi a falta 

de recursos para colocar em prática um plano cuja dimensão era muito maior do que os modestos 

recursos que o município dispunha e que a iniciativa privada tinha condições ou estava disposta a 

arcar. A infraestrutura que o plano demandava sequer existia no município de Cabo Frio e teria que 

ser construída desde seu ponto inicial, o que por si só, já significava uma absorção de recursos 

muito maior do que o Estado e o município dispunham. 

Com relação à questão da moradia para as classes populares, esse era um tema que, 

definitivamente, não fazia parte das preocupações efetivas do poder público municipal e, com 

exceção do Plano dos Irmãos Roberto (que não chegou a ser efetivado) havia apenas ações 

esporádicas sem continuidade e sem projeto específico voltado para aquela parcela da população. 

A classe trabalhadora, constantemente às voltas com problemas de moradia, vivia em locais com 

pouca ou nenhuma oferta de serviços como água, luz, saúde, educação, etc. 

Em matéria veiculada em novembro de 1953, a revista Brasil Salineiro304 admitia, sob o 

título “Moradia própria para os operários das salinas”, a situação caótica dos trabalhadores do sal 

com relação a esse tema. Além da matéria na primeira página, na qual o INS afirmava voltar suas 

vistas para o problema da casa própria, esse número da revista traz, em diferentes espaços, diversas 

reportagens nas quais o assunto voltava à pauta. A aparente preocupação do INS com as condições 

de moradia dos salineiros, contudo, não se sustenta. Não há registro, para além do discurso, de 

qualquer ação efetiva que tivesse a presença direta do INS na solução de tão grave problema para 

os trabalhadores do sal. Por ser algo tão emblemático e significativo para os objetivos desse 

trabalho, nos permitimos aqui reproduzir um trecho, um pouco mais longo, do discurso do 

presidente do Instituto – o sr. Raul Góes – por ocasião do 13º aniversário da autarquia em 1953. 

                                                 
303 Casa & Jardim Arquitetura. Revista de arquitetura, planejamento e construção. Janeiro, 1973. Nº Zero/ano 

1. pp. 124-5. 
304 Revista Brasil Salineiro, ano 1 – Novembro, 1953 – nº 2 
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“ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES 

Nestes treze anos de sua existência podemos assegurar que já não existe a exploração 

egoística das alvas montanhas de cloreto de sódio de Macau, de Areia Branca, de Cabo Frio, 

de Aracati e de outros trechos salíferos do país. Nem o operariado salineiro se vê privado, 

como outrora, dos seus direitos e reivindicações, que as suas condições de trabalho 

tornam tão legítimos e sagrados. Frisei igualmente no meu discurso de posse o propósito 

de pôr em ação um programa de assistência aos trabalhadores do parque salineiro nacional, 

bem como aos seus agregados. Salientei, entretanto, que ‘não dispondo o Instituto de 

recursos suficientes para a execução de um plano mais amplo e objetivo’, esperava 

contar com a boa vontade e indispensável ajuda dos proprietários das salinas para essa 

tarefa de simpatia humana e solidariedade cristã. 
Esse meu apelo, que secundou os que já haviam partido dos meus ilustres antecessores, vem 

encontrando de certo modo, receptividade no seio da laboriosa e digna classe salineira (sic). 

Já contam hoje em dia, felizmente, os operários salicultores de quase todas as unidades 

federativas com algum amparo nos momentos de doença e aflição. E a melhor prova e o 

exemplo mais vivo disto, é a obra de assistência aos trabalhadores mantida pela Companhia 

Salinas Perinas localizada no Estado do Rio. 

O próprio Instituto Nacional doSal, graças ao Decreto-lei número 1761, sancionado há 

meses pelo eminente Chefe da Nação, conta, agora, com uma pequena disponibilidade 

destinada exclusivamente a esse fim. Os planos do Serviço de Assistência Social do I.N.S. 

já estão delineados, devendo ter início a sua execução ainda no corrente ano. 

Se mais não fez, até agora, este Instituto no terreno social, em benefício dos trabalhadores 

das salinas, é porque tais problemas pela complexidade de que se revestem, excediam os 

seus recursos orçamentários. Mas o que já fez o Instituto desde a sua fundação em defesa 

do operariado salineiro, bem como dos justos interesses dos proprietários das salinas, 

harmonizando-os e dirimindo mal-entendidos e incompreensões, atesta o seu esforço 

patriótico de estabelecer um ambiente de paz social e de operosidade fecunda num dos 

setores mais importantes da economia nacional”.305 grifos meus 

 

 

A análise crítica do discurso do presidente do INS revela aspectos importantes do papel do 

Instituto na relação com os trabalhadores. Ainda que estatutariamente a autarquia não tivesse um 

papel de árbitro em questões que envolvessem os interesses conflitantes entre patrões e 

empregados, na prática, o que ocorria era uma interferência da instituição respaldando as atitudes 

e legitimando os interesses dos proprietários de salinas. 

Sob um discurso de aparente neutralidade o INS buscava demonstrar, através da Revista 

Brasil Salineiro, uma certa preocupação com a difícil situação dos trabalhadores, sem, contudo, 

fazer algo de concreto que transformasse as preocupações presentes no discurso em ações diretas e 

efetivas que pudessem significar ganhos reais e permanentes para os trabalhadores do sal. 

Nesse discurso proferido por ocasião dos 13 anos da autarquia, o presidente Raul Góes inicia 

afirmando não mais existir a exploração egoística das alvas montanhas de cloreto de sódio das 

diversas localidades salíferas do país. O uso da metonímia no discurso, ameniza a responsabilidade 

daqueles que são os verdadeiros responsáveis pela exploração dos trabalhadores, os proprietários 

das salinas. São eles, e não as montanhas de sal quem explorava os trabalhadores. A afirmação de 

não mais existir exploração não é acompanhada de nenhum dado que possa comprová-la, mas o 

autor segue afirmando que o próprio operário “não se vê privado dos direitos legítimos e sagrados”. 

                                                 
305 Revista Brasil Salineiro, ano 1 – Novembro, 1953 – nº 2. p. 9 
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Na sequência do discurso o autor afirma não dispor o Instituto de recursos suficientes e 

passa a contar então com a boa vontade e indispensável ajuda daqueles que agora são nominados e 

não referidos metonimicamente, os proprietários de salinas. Ora, ou não existe mais exploração e, 

portanto, tal ajuda não seria necessária; ou a exploração permanece e, nesse caso, os responsáveis 

são exatamente aqueles a quem ele pede ajuda, os proprietários de salinas. 

O conflito era evidente e o autor sabia que tanto os problemas continuavam a existir, quanto 

a capacidade de organização dos salineiros estava cada vez mais forte e, consequentemente, essa 

organização poderia significar a luta, efetiva, pelos seus direitos. 

A década de 1950 e o início da década de 1960 assistiu a um crescimento significativo da 

capacidade de mobilização dos trabalhadores de salinas que passaram a exigir, cada vez mais, o 

cumprimento de suas demandas, que sempre foram muitas. Contudo, o autor do discurso precisava 

não admitir isso para, dessa forma, legitimar a inércia dos proprietários e do próprio Instituto. Para 

tanto, ele eleva a um plano espiritual/metafísico denominando de sagrado aquilo que deveria ser 

direito dos trabalhadores e transferindo a responsabilidade da solução dos problemas para uma 

suposta “simpatia humana e solidariedade cristã”. 

O autor, por fim, deixa claro que o caráter do Instituto não é arbitral, mas de acomodação 

dos conflitos a partir de um suposto esforço patriótico que visava estabelecer um ambiente de paz 

social e de operosidade fecunda. Contudo, a paz social desejada pelos empresários donos de salinas 

ali representados no discurso do presidente do Instituto Nacional do Sal era incompatível com a 

negação dos direitos básicos aos trabalhadores do sal. Desde a falta de equipamentos nos locais de 

trabalho à extrema dificuldade para se aposentar, passando pela falta de amparo institucional, em 

caso de lesões a que estavam sujeitos o grande número de trabalhadores sem carteira assinada, tudo 

concorria para acirrar o descontentamento e estimular os trabalhadores a se organizarem na luta 

pelos seus direitos. 

Ao cabo da análise desse discurso, o que resta explícito é a existência da luta de classes na 

sua mais completa acepção. 

A tentativa de ignorar as graves condições de trabalho e de vida daqueles homens e mulheres 

não seria suficiente para impedir a organização e as lutas dos trabalhadores do sal em defesa de 

seus direitos. Quinze anos depois do discurso de Raul Góes, a paz social por ele anunciada 

continuava a ser um mero discurso que atendia aos interesses dos grandes proprietários e continuava 

a penalizar os trabalhadores do sal. Ofir Pinheiro, em seu poema, “Socorro, há dor nas salinas”, 

conclama: “E venham ver o imenso ódio que se esconde sob a máscara de humildade do homem 

machucado e sofrido das salinas da beira-mar. Venham ver uma paz social que fermenta como 

vinho amargo decomposto na podridão da miséria, da exploração e da injustiça”.306 

                                                 
306 PINHEIRO, Ofir. Socorro, há dor nas salinas. In: PACHECO, Jacy. Paisagens Fluminenses: Rio de Janeiro: 

Imprensa Oficial, 1969, p.73-74. Publicado originalmente no jornal O Fluminense de 19/02/1968. O poema 

complete está disponível no Anexo C desse trabalho. 
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É nesse cenário de uma cidade que estava passando por um acelerado processo de 

urbanização e crescimento das demandas que a circulação de pessoas e ideias contribui para a 

intensificação de encontros e trocas na qual a consciência de classe dos trabalhadores encontra um 

terreno fértil para florescer. Não há aí uma relação causal automática entre urbanização e 

consciência de classe, essa nasce antes e conseguimos identifica-la desde pelo menos a década de 

1930. Os trabalhadores se mobilizaram e se organizaram a despeito das dificuldades e 

independentemente de haver um processo de urbanização em curso. Contudo, a urbanização 

favorecia a construção de redes no sentido atribuído por Mike Savage307 estimulando o contato e 

possibilitando a criação de laços que vão atribuir sentidos à cidade e contribuir para a elaboração 

de estratégias de organização nos seus espaços de luta, indo ao encontro das suas necessidades. 

A solidariedade cristã aguardada pelo presidente do INS, Raul Góes, como forma de 

solucionar o problema da habitação, mostrou-se pouco eficaz quando, na véspera do Natal de 1961, 

o único jornal da cidade sugeria, sob o título: “Favela – Problema social que se estende em Cabo 

Frio”, a extinção imediata de uma ocupação popular que começava a se formar na região central da 

cidade. 

 

 

“Perigoso precedente vem sendo permitido em nossa cidade que pelo exemplo de outras 

localidades de densidade populacional, está causando sérias preocupações não só à 

população cabo-friense como também às autoridades locais. Este receio reside na extensão 

que está tomando a favela que se encontra localizada atrás do cemitério [...] Não resta 

dúvidas que o problema habitacional vem se constituindo em uma das mais complexas 

questões sociais merecendo minuciosa e particular atenção das principais autoridades do 

País, inclusive parlamentares em ambas Casas do Congresso, daí se tornar necessário que o 

prefeito Edílson Duarte, sempre atento aos mais particulares interesses do Município e de 

sua população, adote medidas que não permitam se alastrar, como está acontecendo, a favela 

dos fundos do Cemitério. 

Bairro São Cristóvão: local adequado 

No intuito de prestar nossa colaboração ao sr. Edílson Duarte no sentido de ser remediado, 

já que dificuldades maiores são apresentadas para a extinçãototal da favela por motivos 

óbvios, sugerimos seja cedida uma área do Bairro São Cristóvão e após a construção de 

casas, embora em moldes modestos, mas habitáveis, transferir as famílias faveladas [...] 

O precedente é perigoso, como dissemos, e urge solução definitiva”.308 

 

 

A favela que começava a ser formada podia ser acessada passando-se por baixo da ponte 

Feliciano Sodré e seguindo em direção ao mais novo bairro turístico da cidade, o Portinho. A 

preocupação em extinguir a favela que começava a se formar naquela região evidencia um processo 

de disputa de território que estava em curso e que tinha três lados bem claros: o primeiro era a elite 

política e econômica local que ocupava a região central da cidade. Esse grupo vivia, na sua maioria 

na parte anterior à ponte e era a principal beneficiária das políticas implementadas pelo poder 

público e dos lucros advindos da indústria salineira. O segundo grupo era formado pelas empresas 

                                                 
307 SAVAGE, Mike. Espaço, redes e formação de classe In: Revista Mundos do Trabalho, vol. 3, n. 5, janeiro-

junho de 2011, p. 06-33. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2011v3n5p6/19217 Acesso 

em: 02 out. 2020. 
308 Jornal Gazeta da Baixada, Ano 2, n.26 –24/12/1961. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2011v3n5p6/19217
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que gradativamente aumentavam seus investimentos na atividade turística e pelos próprios turistas 

que começavam a chegar em número cada vez maior estabelecendo-se nos novos bairros – como a 

Ogiva e o Portinho – em casas de segunda residência. O terceiro grupo era formado por pessoas 

mais humildes que tinham como origem a própria zona rural da cidade ou que, oriundas de outros 

municípios, chegavam a Cabo Frio na expectativa de arrumar trabalho em função do rápido 

crescimento que a cidade vivia desde a inauguração das usinas de refino de sal e da Álcalis. 

Esse último grupo não possuía muitas alternativas de local para morar. Da mesma forma 

que ocorre com pessoas com poucos recursos em outros lugares que passaram/passam por um 

processo de urbanização que é excludente, que não é feito para pensar em soluções para 

determinados grupos sociais, essas pessoas buscavam se estabelecer onde fosse possível, 

preferencialmente em algum lugar próximo à oferta de serviços e empregos. Nesse sentido a favela 

é resistência, é a resposta possível das classes menos favorecidas para diminuir as inúmeras 

dificuldades enfrentadas diariamente. 

Esse é um processo similar ao que ocorreu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Segundo 

Maurício de Abreu, a favela foi a única “[...] alternativa que restou a uma população pobre, que 

precisava residir próximo ao local de emprego. E essa população, paradoxalmente, não cessava de 

crescer, atraída que era à cidade pelo desenvolvimento industrial e pelos empregos na construção 

civil”.309 

A proposta apresentada pela Gazeta da Baixada era transferir aquelas pessoas para um local 

distante da região central, onde não contaminassem a paisagem e os interesses privados ligados 

diretamente ao uso do solo em Cabo Frio. O local sugerido – o bairro de São Cristóvão – criado 

havia pouco tempo, como falamos acima, destinava-se a abrigar essa parcela da população cujos 

recursos eram bastante limitados. Segundo Maria do Socorro Coelho, 

 

 

“É importante ressaltar os efeitos deste processo especulativo nas atividades tradicionais do 

Distrito Sede, as quais foram bastante atingidas. Grande parte dos loteamentos resultaram 

da incorporação das áreas de salinas ao uso urbano [...]. A atividade pesqueira também foi 

bastante prejudicada com a transferência de pescadores das áreas próximas à orla marítima, 

lagoa e ao canal, para terrenos menos valorizados. O poder público municipal chegou a 

participar ou incentivar diretamente este processo. Tal incentivo ocorreu, a partir de 1958, 

através da doação de terrenos nos bairros São Cristóvão I e II, bastante distantes do núcleo 

urbano. Estes terrenos foram doados a pescadores e a outras pessoas pobres que venderam 

suas casas, situadas principalmente nos bairros de Gamboa e Vila Nova, a especuladores e 

veranistas”.310 

 

 

A parcela mais simples da população, os trabalhadores não especializados e os migrantes 

que chegavam em busca de uma oportunidade de trabalho, sofria as consequências de um processo 

de espoliação urbana que, em função da valorização do solo tornava as opções de moradia cada vez 

                                                 
309 ABREU, Maurício de de Almeida. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPP, 2013. p.93 
310 COELHO, Maria do Socorro Alves. A Segunda Habitação: Reflexões Sobre a Expansão da Metrópole do 

Rio de Janeiro. Cadernos de Geociências/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Diretoria de 

Geociências – Nº 1 (1998) – Rio de Janeiro: IBGE, 1988. p. 48. 
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mais limitadas e caras, restando apenas as opções mais precárias. É possível fazer uma analogia e 

perceber semelhanças com o processo descrito por Engels no século XIX, 

 

 

“O resultado é que os trabalhadores são empurrados do centro das cidades para a periferia, 

as moradias dos trabalhadores e, de modo geral, as moradias menores se tornam raras e caras 

e muitas vezes nem podem ser adquiridas, porque nessas condições a indústria da construção 

civil, para a qual as moradias mais caras representam um campo de especulação muito mais 

atrativo, apenas excepcionalmente construirá moradias para trabalhadores”. (ENGELS, 

2015) 

 

 

Compreender os processos de espoliação urbana e de segregação espacial que levam a classe 

trabalhadora a viver em situações precárias é um caminho profícuo para entendermos plenamente 

as consequências da acumulação do capital e, por conseguinte, de exploraçãodo proletariado, como 

nos mostra Marx. 

 

 

“Para o pleno esclarecimento das leis da acumulação, é preciso atentar também para sua 

situação fora da oficina, para suas condições de alimentação e moradia. Os limites deste 

livro nos obrigam a tratar, aqui, sobretudo da parte mais mal remunerada do proletariado 

industrial e dos trabalhadores agrícolas, isto é, damaioria da classe trabalhadora”. (MARX, 

2011). 

 

 

Marx se utiliza de evidências baseadas em dados indicados em levantamentos estatísticos 

de sua época como prova concreta do pauperismo ou miséria crescente das condições de vida dos 

trabalhadores. Entender a situação habitacional nas grandes cidades ou, por analogia, nas pequenas 

e médias que estão se transformando a partir do processo de concentração de capitais nas mãos da 

burguesia contribui diretamente para entender o processo como um todo. É esse o caminho que 

buscamos aqui para explicar as transformações pelas quais a cidade de Cabo Frio estava passando 

e para entender como isso se refletiu nas classes populares, em especial junto aos salineiros. 

Nesse período de intensa transformação e sucessivas propostas de remodelação urbana, os 

salineiros cabo-frienses, com a sua capacidade de organização, representavam um foco de 

resistência forte o suficiente para denunciar os problemas existentes e para arrancar dos 

proprietários de salinas direitos que, em alguns casos, eram negados há mais de um século. 

Em julho de 1963, a cidade que estava acostumada a ser incensada pelos mais diferentes 

veículos de comunicação em função do turismo em ascensão, recebeu dura crítica que apontava as 

mazelas em que viviam as populações mais vulneráveis do município. Sob o título “Cabo Frio: 

beleza por atacado esconde pungente drama social”, a revista Primavera em Flor registrou sobre 

salineiros e pescadores: 

 

 

“De mãos e pés dilacerados nos cristais, arrasta com seus rodos, com seus cestos e seus 

carros uma vida tão amarga quanto o sal. Se o homem das salinas é um gigante, o pescador 

é um herói. [...] Religiosidade fraca. Quando muito alguma promessinha a cumprir nas 

romarias às poucas capelas. E alguma súplica à N. S. da Guia que há mais de duzentos anos, 

do alto do morro contempla tanta pobreza dentro de tanta beleza. Tudo isso se explica pelo 
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isolamento em que tem vivido essa gente que nasce e morre nas areias sem escola, sem 

igreja, sem hospital. Um pungente drama social”.311 

 

 

A cidade que desde o início da década de 1940 começou a se voltar para o turismo, não 

havia resolvido os graves problemas dos trabalhadores que produziam a riqueza e a imagem do 

lugar. Quando a matéria da revista Primavera em Flor foi publicada, Cabo Frio já havia passado 

por duas tentativas de urbanização de grande porte e criado três instituições voltadas para o 

turismo.312 O poder público deixava claro o seu interesse crescente e dedicava cada vez mais 

atenção ao assunto. O art. 5º da resolução que criou o Departamento de Turismo de Cabo Frio 

(DTCF)313 se estende por sete parágrafos e neles o poder público colocava sob a responsabilidade 

desse novo órgão toda a elaboração do Plano Diretor Municipal. Desse modo, ao Departamento 

Municipal de Turismo caberia: 

 

 

“§ 2º – [...] apreciar e opinar sobre todos os projetos de urbanização loteamentos particulares 

e municipais, obras públicas, balneários, hotéis, parque ou qualquer realização que implique 

no embelezamento, defesa paisagística da cidade e do município de Cabo Frio, as quais 

deverão ser obrigatoriamente submetidas à aprovação do DTCF”.314 

 

 

Havia uma intenção declarada em vincular desenvolvimento urbano à atividade turística. 

Contudo, apesar dos olhos voltados para o turismo, era a indústria o principal motor do processo 

de urbanização que a cidade experimentava. Além da Álcalis, Perynas e da Refinaria Nacional de 

Sal, a partir de 1960 a Sociedade de Pesca Tayo Ltda passou operar uma estação de caça de baleias 

no distrito de Arraial do Cabo. Segundo o Relatório do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Pesqueiro, nos quatro anos em que esteve ativa, a Taiyo abateu mais de 1400 baleias.315 

 

Tabela 21 Capturas de baleias feitas pela Taiyo 1960/64.316 

ANO PRETA ESPADARTE E 

BRYDE’S 

AZUL FIN CACHALOTE TOTAL 

1960 3 250 - 21 28 302 

1961 2 453 - 10 97 562 

1962 3 338 1 49 81 472 

1963 2 93 - 4 35 134 

 

 

                                                 
311 Revista Primavera em Flor, ano X – nº 6/Julho-Agosto 1963, p. 22. 
312 Cf nota 302. 
313 Resolução nº 15 de 13 de abril de 1962 (AHCM). Na minha dissertação de Mestrado faço uma discussão a 

respeito das empresas públicas voltadas para o turismo em Cabo Frio. 
314 Idem. 
315 Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, Ministério da Agricultura. Sumário sobre a caça de baleias 

no Brasil. Coordenação de Pesquisa –PDP, Março de 1982. 
316 Fonte: Minke Whales off Brasil por G. R. Williamson, 1975. In: Relatório do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento Pesqueiro, Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, Ministério da Agricultura. 

Sumário sobre a caça de baleias no Brasil. Anexo 2, Março de 1982. Disponível em: 

https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/trabalhos_tecnicos/pub_1982_caca_bal

eias_brasil.pdf  

https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/trabalhos_tecnicos/pub_1982_caca_baleias_brasil.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/biblioteca/download/trabalhos_tecnicos/pub_1982_caca_baleias_brasil.pdf
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Figura 50 Baleia sendo descarnada na Sociedade de Pesca Taiyo, em Arraial do Cabo.317 

 

A atividade da empresa envolvia a pesca, o processamento da carne e a venda dos produtos 

(carne, óleo, farinha), representando um aumento significativo na oferta de emprego e dos impostos 

recolhidos pelo município.318 Após um início auspicioso, a carne de baleia não teve a acolhida 

esperada e a empresa não tardou a fechar suas portas. A grande distância entre o local de caça e a 

estação terrestre, foi o principal motivo que levou a empresa a encerrar suas atividades, além da 

redução dos estoques das baleias da espécie Espadarte. Para além dos problemas operacionais e do 

fraco resultado comercial, em função das razões acima, a empresa causou – ao longo do seu curto 

período de existência – uma série de conflitos com os pescadores artesanais do Arraial do Cabo, 

que já vinham tendo que se adaptar à nova realidade da presença da Álcalis. 

                                                 
317 Fotografia Wolney Teixeira/Acervo Wolney. In: TRINDADE, Mauro. O sal da terra: fotografias da Região 

dos Lagos, 1930/1970 – Rio de Janeiro: Documenta Histórica, 2011, p. 99.   
318 Sobre a produção da Tayo ver Cabo Frio. Publicação do Departamento Estadual de Estatística, órgão da 

Secretaria de Administração Geral do Estado do Rio de Janeiro, 1963. p. 11. Sobre os problemas entre os 

pescadores tradicionais de Arraial do Cabo e a Tayo ver BRETTAS, Luiz Fernando de Melo. Do mar à mesa: a 

pesca e a alimentação em Arraial do Cabo entre as décadas de 1930 e 1960. Dissertação de Mestrado apresentada 

ao Programa de Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais do CPDOC/FGV sob a orientação 

da Profª Drª Verena Alberti. Rio de Janeiro, 2018. 
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3.5.3 UNIDADE DE TURISMO, VERANEIO E WEEK-END CABO FRIO: CANAL, 

CONCHA E PERÓ. 

 

Em 18 de maio de 1972 o Jornal do Brasil noticiava o lançamento do projeto de construção 

de um enorme centro de lazer e turismo em Cabo Frio. Assinado por Maria Elisa Costa e Eduardo 

Sobral, o projeto tinha consultoria do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, pai de Maria Elisa. A área 

do projeto se estendia da Ogiva ao Peró, passando pela praia das Conchas e perfazendo um total de 

mais de seis milhões de metros quadrados. As praias das Conchas e do Peró são duas enseadas em 

formato de semicírculo ligadas uma à outra por uma estreita faixa de terra que dá a elas um formato 

que parece ser um grande número 3. A praia das Conchas, por ser menor tem uma atmosfera mais 

acolhedora e sempre proporcionou uma maior procura e aglomeração de turistas. Já a praia do Peró, 

pelas suas grandes dimensões, sempre favoreceu a prática de esportes náuticos e um maior 

afastamento entre seus frequentadores. 

Em janeiro de 1973 a revista Arquitetura apresentou os detalhes do último grande projeto 

de urbanização pensado para Cabo Frio ao longo do período por nós pesquisado. O projeto previa, 

assim como os outros dois grandes projetos apresentados anteriormente, a utilização de uma 

infraestrutura que a cidade não possuía. 

 

 
Figura 51 Unidade de turismo, veraneio e week-end Cabo Frio: Canal, Conchas e Peró.319 

 

                                                 
319 Imagem artística do projeto Unidade de turismo, veraneio e week-end Cabo Frio: Canal, Concha e Peró. 

Destacado em vermelho a localização da enseada das Conchas Fonte: Casa e Jardim Arquitetura, revista de 

arquitetura, planejamento e construção. eFeCê editora s.a. Janeiro/1973. Ano 1, n.Zero. p. 22-3. 
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Com uma estimativa de custo inicial em torno de US$20,000,000.00 (vinte milhões de 

dólares) o projeto contava com o aporte financeiro de poderosas multinacionais e, segundo o jornal 

O Fluminense, o trabalho dos arquitetos foi feito 

 

 

“Para a firma Turicá Ltda. – Empreendimentos Imobiliários e de Turismo Cabo Frio – que 

é subsidiária da Empresa Nora-Lage, de capital ítalo-brasileiro. A parte brasileira é dirigida 

pelo sr. Francisco Catão, que esteve no MAM acompanhando o diretor italiano, sr. Vittorio 

de Nora, e dois diretoresdo Banco da Suíça Italiana, responsáveis pelo financiamento do 

projeto que, até o final de sua implantação, prevê um investimento em torno dos U$200 

milhões [duzentos milhões de dólares], segundo o presidente da Turicá, sr. Galba 

Ferreira”.320 

 

 

O que chama a atenção nesse projeto, além de seus valores elevados, é que ele não propunha 

fazer qualquer tipo de intervenção na área central da cidade, tampouco previa, ao contrário dos dois 

projetos anteriores, qualquer atenção específica aos trabalhadores do sal, à população nativa ou aos 

migrantes que continuavam a chegar à cidade em busca de alternativas de emprego. Esse era um 

projeto essencialmente turístico. 

 

3.6 ESTRANHAS CATEDRAIS321 

 

A proposta desse último projeto era bem clara: tratava-se de construir um espaço de lazer 

para pessoas com alto poder aquisitivo, que eles achavam ser possível atrair para Cabo Frio. Só 

para a praia das Conchas o projeto previa a construção de “um hotel de 20 andares, um campo de 

golfe e 20 lotes de 4.000m² para a construção de mansões de superluxo”.322 

 

                                                 
320 Jornal O Fluminense, 30 de abril e 1º de maio de 1972, p. 3. A edição de domingo do jornal O Fluminense 

era a mesma que circulava às segundas-feiras. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_11&Pesq=%22noralage%22&pagfis=7431 

Acesso em: 02 out. 2020. 
321 Cabe aqui um parêntese, esse subtítulo aqui utilizado é uma referência à obra de Pedro Campos que contribuiu 

diretamente para algumas das conclusões aqui presentes. CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas 

Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1998 –Niterói: Eduff, 2014. 
322 Jornal do Brasil, 18/05/1972. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_11&Pesq=%22noralage%22&pagfis=7431
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Figura 52 Veículos estacionados na enseada das Conchas. Ao fundo a praia do Peró.323 

 

É certo que as belezas naturais atraíram os financiadores desse projeto ítalo-brasileiro para 

Cabo Frio. Contudo, a ausência de fontes que expliquem, para além da beleza natural, os motivos 

que levaram esses mesmos financiadores a acreditar que seria possível ao Estado construir a 

infraestrutura necessária num local onde não havia infraestrutura nenhuma, nos faz levantar 

hipóteses acerca dos motivos que levaram essa empresa a acreditar ser possível implementar tão 

ambicioso projeto. 

Ao longo da História do Brasil há inúmeros registros da proximidade entre o poder 

econômico e o poder político em face dos interesses comuns que os movem. No caso específico 

aqui analisado, o país estava vivendo, do ponto de vista político, o pior período da ditadura civil-

militar – os Anos de Chumbo324 – e, do ponto de vista econômico, vivíamos o chamado Milagre 

Econômico325 e, não por acaso, esses dois aspectos da vida brasileira coincidiam num mesmo 

período de tempo. É sobre esse período que o historiador Pedro Campos faz a sua análise sobre as 

relações estabelecidas entre as grandes empreiteiras brasileiras e os governos militares que haviam 

tomado o poder desde o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Ao mesmo tempo em que Campos 

desnuda as relações entre a iniciativa privada e os usurpadores do poder estatal, ele nos mostra 

como isso permitiu o desenvolvimento da engenharia pesada brasileira. 

                                                 
323 Fotografia Wolney Teixeira/Acervo Wolney. In: TRINDADE, Mauro. O sal da terra: fotografias da Região 

dos Lagos, 1930/1970 – Rio de Janeiro: Documenta Histórica, 2011, p. 86. 
324 O período conhecido como Anos de Chumbo durou, aproximadamente, da edição do Ato Institucional nº5 

em 13 de dezembro de 1968 ao final do governo Médici em 1974. Esse foi o período de maior repressão por 

parte dos governos militares com um aumento expressivo no número de prisões arbitrárias, tortura, assassinatos, 

desaparecimentos e censura, além do fechamento do Congresso Nacional na ocasião da publicação do AI-5. 
325 O “Milagre” é o período marcado pela implementação de uma política econômica que tem como 

característica, segundo Pedro Campos, uma “expansão produtiva (...) sob liderança do setor de bens de consumo 

duráveis, controlado pelo capital multinacional, e dependente da liquidez internacional. A economia brasileira 

se aproveitava da última fase do ciclo de expansão da economia capitalista internacional, (...) e que se 

apresentava ao país com crédito abundante a taxas de juros módicas. A elevação da produção foi generalizada 

na economia, mas pilotada pela indústria, setor mais beneficiado pelas políticas estatais – incluindo aí a indústria 

da construção civil (...)”.CAMPOS, Pedro. op. Cit, p. 340.   
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Conquanto o empreendimento aqui em questão não seja o principal objetivo das 

empreiteiras analisadas por Campos, é necessário levar em consideração que nem só de grandes 

obras de infraestrutura vivia o país. Obras menores, como a proposta pela Turicá Ltda para Cabo 

Frio, também tinham o seu quinhão e o que não falta são elementos que comproam isso. Campos 

demonstra como o BNH – Banco Nacional da Habitação326 esteve sob a influência da sua primeira 

presidenta – Sandra Cavalcanti – mesmo após o rompimento político entre os artífices do golpe e 

o grupo de Carlos Lacerda, do qual ela fazia parte. O autor mostra, também, como a ação de Sandra 

Cavalcanti junto à Carvalho Hosken Engenharia foi fundamental para erguer “imóveis residenciais 

e comerciais no Rio, São Paulo e Brasília, além de prédios públicos”327. Longe de serem imóveis 

populares que estivessem no espectro para oqual o BNH foi criado, esses imóveis atendiam a uma 

classe média e média-alta que, na prática, era quem podia arcar com as prestações do sistema 

financeiro de habitação. Além disso, Sandra Cavalcanti e a Carvalho Hosken não eram as únicas 

que tinham interesses imobiliários em jogo naquele momento no Brasil. Entre a intenção e o gesto, 

o BNH – criado para solucionar o déficit de moradias populares no país – funcionava, na prática, 

como financiador de imóveis de alto padrão que eram de difícil acesso para a maior parte da 

população brasileira. Segundo Veras e Bonduki a atuação social do BNH ficou muito aquém do 

que deveria e sua política só teve êxito enquanto instrumento de dominação ideológica e geradora 

de emprego na construção civil. 

 

 

“O saldo quantitativo de oferta de habitação continuou irrisório para o mercado popular, ante 

a demanda de moradias por parte de classes de mais baixa renda. Por seu modelo 

empresarial, utilizando-se de mecanismos de financiamento e correção monetária, controles 

de inadimplência, ao tornar o empreendimento lucrativo, tratou o problema habitacional 

como ‘investimento-retorno’, mesmo quando dirigido aos setores populacionais. Pelo 

grande impulso às edificações de luxo, estimulando o mercado superior, a política 

habitacional evidenciou mais uma vez o descuido para com as classes trabalhadoras. [...] 

Enfim, no balanço entre favorecidos e prejudicados, destacam-se, de um lado, os 

empresários do ramo, as sociedades de crédito imobiliário, o sistema bancário, mutuários 

das camadas médias e altas, a acumulação, por conseguinte; de outro, os demandantes, o 

trabalhador, cuja imensa maioria não foi contemplada”.328 

 

 

Ao contrário dos salineiros de Cabo Frio e demais trabalhadores que não encontraram no 

recém-criado BNH, as condições mínimas necessárias para financiar suas moradias, o projeto 

proposto para as praias das Conchase do Peró não parecia enfrentar dificuldades. Segundo Campos 

“A área social não foi o forte da ditadura brasileira. Sob forte aparato repressor e com os canais 

                                                 
326 406 Lei 4.380 de 21 de agosto de 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4380.htm#:~:text=Institui%20a%20corre%C3%A7%C3%A3o%20

monet%C3%A1ria%20nos,Urbanismo%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art  

Acesso em: 10 mar. 2020: 
327 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. op. Cit. p. 304. 
328 VERAS, Maura Pardini Bicudo; BONDUKI, Nabil Georges. Política habitacional e a luta pelo direito à 

habitação. In: COVRE, Maria de Lourdes M. (org.). A cidadania que não temos. São Paulo: Brasiliense, 1986, 

p. 52.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4380.htm#:~:text=Institui%20a%20corre%C3%A7%C3%A3o%20monet%C3%A1ria%20nos,Urbanismo%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4380.htm#:~:text=Institui%20a%20corre%C3%A7%C3%A3o%20monet%C3%A1ria%20nos,Urbanismo%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art
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para reinvindicação obstruídos, os aportes em obras públicas se concentraram em empreendimentos 

voltados para os interesses dos grupos dominantes”.329 

Campos nos dá a chave para entendermos as tenebrosas transações que davam ao projeto 

“Cabo FrioWeek-end” as condições para ir à frente. É nesse ponto que um personagem de 

fundamental importância passa a chamar a nossa atenção pela facilidade de trânsito que tinha junto 

às Forças Armadas e ao governo brasileiro – o general Antônio Carlos da Silva Muricy. 

Muricy330 foi um dos artífices do golpe militar de 1964, onde teve papel de destaque desde 

o primeiro momento, tendo permanecido em funções de comando até ir para a reserva em novembro 

de 1970. Ainda em 1970 Muricy assumiria a presidência da holding Nora Lage e posteriormente a 

presidência do conselho fiscal da empresa, onde ficaria até se aposentar em 1986. 

A Nora Lage não era uma empresa qualquer, era uma multinacional que, apenas no Brasil, 

agia em mais de uma dezena de áreas diferentes. O Correio da Manhã em matéria publicada em 

1971, informava: 

 

 

“A empresa Nora, segunda empresa italiana depois da Fiat, é especializada em projetos 

equipamentos e montagem de fábricas de Cloro e Soda. Sua associada no Brasil é a Nora-

Lage S.A. que possui empresas por todo o Brasil, presidida pelo General Antônio Carlos da 

Silva Muricy. É através desta que serão realizados os projetos no Brasil. O projeto mais 

importante em valor investido –declarou o Sr. Nora – é o da Indústria turística com o plano 

de ‘Desenvolvimento da Indústria de Turismo na Península de Cabo Frio”.331 

 

 

Não há como dissociar os interesses da subsidiária brasileira Nora-Lage em Cabo Frio do 

papel desempenhado por seu presidente, o general Muricy. Um grupo das dimensões do Nora-Lage 

não entraria em um empreendimento cujo valor estimado era de 200 milhões de dólares, sem ter a 

certeza de conseguir os meios necessários, e não apenas retorno financeiro, por parte do Estado. É 

aí que o General Muricy, com tudo o que ele representava para as Forças Armadas e para o governo 

brasileiro naquele momento, tinha como fazer a diferença. 

 

                                                 
329 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. op. Cit. p. 325 
330 Em julho de 1964 Muricy atingiu o posto de general-de-divisão, assumindo em seguida o comando da 7ª 

Região Militar, sediada em Recife. Em novembro de 1966 foi promovido a general-de-exército e, no mês 

seguinte, nomeado chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército, cargo que ocupou até abril de 1969, 

quando então, foi nomeado por Costa e Silva, chefe do Estado Maior do Exército (EME). Nessa função teve 

participação direta na decisão que impediu a posse do vice-presidente Pedro Aleixo, além de participar da 

comissão que definiu como seria a escolha do sucessor da Junta Militar que governava o país desde o 

impedimento de Costa e Silva. A comissão, conhecida como Comissão dos 3M, era formada por Muricy, Médici 

e Jurandir de Bizarria Mamede. No processo de escolha para a sucessão presidencial que se estabeleceu a partir 

dali, Muricy, assim como Médici, foi um dos apontados pela Marinha e pelo Exército para ocupar o cargo de 

presidente. Apenas a Aeronáutica não sugeriu o nome de nenhum dos dois. No complexo e tortuoso processo 

das Forças Armadas para ver quem assumiria a cadeira presidencial, a escolha recaiu sobre Médici por um 

critério de antiguidade. Em novembro de 1970, Muricy passou para a reserva e, em dezembro, deixou a chefia 

do EME. As informações aqui contidas foram processadas a partir de verbete do CPDOC, disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-carlos-da-silva-murici  Acesso em: 12 

set. 2020. 
331 Jornal Correio da Manhã, 16 de novembro de 1971. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_08&Pesq=%22noralage%22&pagfis=26143  

Acesso em: 02 jun. 2020.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-carlos-da-silva-murici
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_08&Pesq=%22noralage%22&pagfis=26143
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“O representante de um dos maiores grupos investidores italianos no Brasil, Vitorio de Nora, 

presidente do grupo Oronazio de Nora Impianti Eletrochimici, acompanhado do general 

Antônio Carlos Murici, presidente da Nora-Lage, subsidiária brasileira do grupo, reuniu-se 

ontem com o ministro do Planejamento visando oferecer know-how italiano para a produção 

de metais não ferrosos”.332 

 

 

As tenebrosas transações entre o público e o privado tinham em Muricy a figura chave para 

se ter acesso aos recursos necessários para o financiamento, não apenas do projeto de Cabo Frio 

mas para muitos outros de interesse da multinacional. Atuando em várias frentes ao mesmo tempo, 

o grupo Nora-Lage viria a ser, entre outras coisas, o responsável pela primeira exportação de sal 

brasileiro pelos portos do Nordeste. 

 

 

“Chega hoje ao Porto Ilha, terminal salineiro no Rio Grande do Norte, o navio Triton, de 

bandeira grega, o qual receberá um grande carregamento de sal daHenrique Lage Salineira 

do Nordeste, subsidiária do Grupo Nora-Lage. Trata-se da primeira exportação de sal 

efetuada pelo Brasil”.333 

 

 

A exportação só foi possível porque 1 ano e 4 meses antes, havia sido inaugurado o Porto-

Ilha de Areia Branca que havia, finalmente, resolvido o secular problema do transporte de sal 

potiguar334. A criação do porto e a solução do problema para o sal nordestino só foi possível em 

função dos interesses das grandes empresas estrangeiras que passaram a atuar no Rio Grande do 

Norte, entre elas a Nora-Lage, e que representaram uma profunda concentração de capital com o 

consequente desaparecimento dos pequenos produtores e significativa retração no mercado de 

trabalho.  Sobre a concentração do mercado, Mendonça e Fontes afirmam que, 

 

 

“Bastava para tanto, recriar as bases do financiamento das inversões necessárias à retomada 

da expansão e institucionalizar o processo da concentração oligopolística que já vinha 

ocorrendo, só que de modo desordenado e caótico. Dentro deste quadro, o favorecimento da 

grande empresa era o seu objetivo. O arrocho salarial sua estratégia. O combate à inflação, 

sua justificativa legitimadora. O ‘milagre’ econômico veio a ser seu resultado”.335 

 

 

A concentração de capital no parque salineiro nordestino acelerou o processo de 

mecanização das salinas potiguares e agravou sensivelmente as condições de trabalho dos salineiros 

nordestinos. Ao mesmo tempo que viabilizava os seus interesses no Nordeste brasileiro, a Nora-

                                                 
332 Jornal do Commercio, 10/04/1973, p. 7 do primeiro caderno. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_16&Pesq=%22noralage%22&pagfis=20708  

Acesso em: 02 jun. 2020. 
333 Jornal do Brasil, 26/07/1975. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&Pesq=%22noralage%22&pagfis=125831  

Acesso em: 02 jun. 2020.   
334 Sobre as condições do transporte do sal no Nordeste e os impactos da inauguração do Porto Ilha para a 

produção de sal fluminense, ver, entre outros: SOUSA, Márcia Maria Lemos de. A política econômica salineira 

e o Rio Grande do Norte: 1965-1974. Dissertação de Mestrado/Departamento de História. PUC/SP, 1988. 
335 MENDONÇA, Sônia Regina de e FONTES, Virgínia Maria. História do Brasil recente, 1964-1992. 5. ed. 

São Paulo: Ática, 2006. p. 21. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_16&Pesq=%22noralage%22&pagfis=20708
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&Pesq=%22noralage%22&pagfis=125831
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Lage adquiria inúmeras salinas em Cabo Frio e, ainda em 1972, O Jornal, periódico do Rio de 

Janeiro, noticiou: 

 

 

“Ainda no campo do sal, duas empresa (sic) salineira do Estado do Rio está (sic) tentando 

exportar nosso sal, e o país visado é a Nigéria. As coisas, entretanto, ainda não foram 

legalmente formalizadas. Há fortes rumores de uma provável junção da Nora-Lage – do 

grupo Henrique Lage – com a Cirne – Cia. Industrial do Rio Grande do Norte, para instalação 

e exploração de uma refinaria de sal em Cabo Frio”.336 

 

 

Apesar do anúncio, por parte da empresa Nora-Lage, do lançamento do projeto turístico e 

da intenção de construir mais uma refinaria de sal em Cabo Frio, nenhum dos dois projetos chegou 

a sair do papel. Como não encontramos registros em periódicos nem conseguimos acesso a nenhum 

documento da empresa explicando os motivos da desistência, restou inferir os motivos pelos quais 

esses projetos não teriam ido à frente. A hipótese mais provável é que a desistência se deva à crise 

internacional que no Brasil significou o fim do Milagre Econômico. 

 

 

“A partir de 1973, as condições da economia capitalista internacional se deterioraram 

rapidamente [...]A liquidez do crédito logo se retraiu e pioraram as condições de 

financiamento [...]A repercussão da crise de 1973 foi imediata na economia brasileira, por 

sua profunda dependência externa”. (CAMPOS, 2014) 

 

 

O período do Milagre Econômico que registrou um crescimento, em média, acima dos 10% 

do PIB, chegou ao fim com a crise internacional do petróleo que gerou uma conjuntura 

profundamente recessiva cujas consequências foram sentidas de modo mais dramático em países 

periféricos como o Brasil. Os efeitos disso em Cabo Frio, no que se refere à Nora-Lage, foi o 

cancelamento dos projetos da empresa. 

Poderíamos perguntar por que uma empresa como a Nora-Lage, que era proprietária de 

inúmeras salinas em Cabo Frio e que tinha projetos tão ambiciosos na cidade, não tinha sequer um 

projeto tímido de pequenas proporções para os trabalhadores. Apesar de parecer ingênuo, essa é 

uma pergunta que se faz necessária. Entender as lutas dos trabalhadores passa necessariamente por 

fazer todas as perguntas possíveis que digam respeito às relações existentes entre proprietários e 

trabalhadores e entre trabalhadores e poder público, de modo a desnudar a dimensão dos interesses 

ali envolvidos. Não basta satisfazermo-nos com respostas subentendidas, implícitas; elas precisam 

estar explícitas. É necessário mostrar o óbvio. Mostrar as contradições existentes naquela 

sociedade, contradições que faziam perpetuar as condições de miséria e a exploração daqueles 

homens, mulheres e crianças ao longo de toda uma vida. Contradições que faziam com que a frase 

proferida por Médici no início da década de 1970 fizesse todo o sentido: “A economia vai bem, 

mas o povo vai mal”. 

                                                 
336 O Jornal, 02/09/1972. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&Pesq=%22noralage%22&pagfis=105856  

Acesso em: 02 mar. 2019. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&Pesq=%22noralage%22&pagfis=105856


230 

 

O detalhe da frase reside no fato dela ter sido proferida num contexto em que o seu autor, 

segundo o Jornal do Brasil, lembrou os aperfeiçoamentos realizados em vários setores, como o 

Plano Nacional de Habitação [...]. 

 

 

Figura 53 "Economia vai bem, mas o povo vai mal"337 

 

O processo de urbanização que se iniciou em Cabo Frio na década de 1940 e que foi 

aprofundado nas décadas seguintes, teve a influência direta tanto da industrialização que teve lugar 

na cidade, como dos projetos de caráter turístico propostos, mesmo que eles não tenham sido 

implementados na sua totalidade. Entender a complexidade desse processo contribui para 

dimensionar a participação da classe trabalhadora frente a ele. 

Ainda que consideremos a industrialização como a principal responsável por colocar o 

processo de urbanização em movimento, ele não está atrelado apenas a ela. É necessário que 

pensemos a urbanização per se, que sejamos capazes de compreender as implicações dos projetos 

que não estavam ligados diretamente à industrialização, mas que buscam impor, a todo o tempo, 

um modelo de cidade cuja face mais visível é a segregação da classe trabalhadora. 

Alair Francisco Corrêa, vereador, prefeito de Cabo Frio por três ocasiões e deputado 

estadual por duas legislaturas, nos conta que sua família, ainda na década de 1940, foi expulsa da 

região do Peró onde moravam junto com diversas outras famílias que lá viviam. 

 

 

“O Peró, ali a Ogiva era um Bairro animadíssimo, tinha clube, campo de futebol, tinha tudo, 

meu pai era inclusive o presidente do Clube ali, que era o Minas Clube, ali tinha a Wilson 

Sons, uma empresa que ainda existe, uma empresa que tem [hoje] 5200 empregados, era na 

beira [da lagoa], onde é o Iate Clube ali, ali eram os galpões da Wilson Sons. A Wilson Sons 

empregava os moradores do Peró Antigo, [...] então com a chegada, a proximidade da 

utilização das praias de Cabo Frio, o olho cresceu e os proprietários que deixaram aquelas 

famílias morando ali durante anos, expulsaram as famílias dali e, nesse contexto,a minha 

família foi expulsa dali. Somos oitos filhos, sete nasceram ali, eu nasci fora de lá. Quando 

as famílias foram expulsas cada uma foi para um lugar, nós fomos para Abissínia, que hoje 

                                                 
337 Fonte: Jornal do Brasil, 13/03/1970. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&pesq=%22a%20economia%20vai%20be

m,%20mas%20o%20povo%20vai%20mal%22&pasta=ano%20197&pagfis=3887 Acesso em: 20 set. 2020. 
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é [a] Vila Nova, então lá meu pai montou um comércio, e ali eu nasci, onde é a casa da 

minha mãe, essa propriedade é nossa há 80 anos mais ou menos”.338 

 

 

É inevitável fazer uma comparação com processos ocorridos em outros tempos e lugares e 

cuja lógica é muito semelhante. As populações mais pobres, proprietárias legais ou não do lugar 

onde viviam há décadas, ou até mesmo há séculos, eram expulsas dos seus lugares de origem em 

função dos interesses econômicos e da força política daqueles que possuíam os meios legais, 

inclusive o poder de polícia, para expulsar da sua área de interesse, aqueles que não cediam às 

ofertas de compra (quando havia). 

A Abissínia, onde a família de Alair Corrêa foi morar, era um bairro pobre da periferia da 

cidade que tinha por característica a grande quantidade de negros que lá viviam. Segundo Alair 

Corrêa, a Abissínia 

 

 

“Era um bairro só de negros, para cada 10 habitantes do bairro tinha 9 negros, um branco, 

um claro. Nós fomos para ali, era um bairro de negros, mas muito festivo, tinha, por 

exemplo: gafieira do fura de parreira, tinha o salão do coronel, que era um negro cego, que 

sentava na sala e tocava sua sanfona para as pessoas ali. Tinha o salão do Zé Barbosa, era 

um salão de festa, ZéBarbosa fazia o carnaval de Cabo Frio na época, carnaval dos bonecos, 

tinha aquelas bonecas grandes era um bairro muito animado. Então, ali eu nasci. Em frente 

à minha casa [era] o curral do gado do nosso vizinho que era uma pequena fazenda, onde 

tem a Igreja Batista, ali era uma fazendinha que tinha ali, aquele gado que tirava o leite de 

manhã cedo, ali onde é posto de gasolina, ele era solto, esse gado ia para [as] dunas, para as 

elevações com as águas empoçadas, ali era onde eles se escondiam por ali, e a tarde, nós 

íamos buscar aquele gado, passava ali pelo teatro, não tinha teatro, era uma restinga enorme, 

passava pelo Braga, que não tinha Braga, não tinha nada.  Cabo Frio encerrava nessa época 

na Rua João Pessoa, onde tem o teatro até aquele posto que está fechado ali era o final de 

Cabo Frio, dali pra lá não tinha nada a não ser os bairros dos negros, onde eu nasci, então, 

eu nasci ali. [...] depois os prefeitos Edílson Duarte, e Nicanor Couto, começaram a dar 

terrenos da Jorge Lóssio, Mario Quintanilha, Francisco Paranhos, e os brancos foram se 

chegando. Em cinco anos tinha metade de negros, e metade de brancos. E a chegada de 

brancos foi interessante, que começou a chegar serviços para aquela gente mais pobre 

de Cabo Frio. E aí tornou-se Vila Nova”.339 grifos meus. 
 

 

                                                 
338 Entrevista concedida pelo ex-prefeito Alair Corrêa ao autor e à professora Karla Maria Rios de Macedo em 

03/07/2019. 
339 Idem. 
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Figura 54 Aspecto da rua João Pessoa por volta de 1945. 

 

A rua João Pessoa de que nos fala Alair Corrêa –“Cabo Frio encerrava nessa época na Rua 

João Pessoa”– é a que aparece nessa imagem partindo do campo de futebol ao lado do convento de 

Nossa Senhora dos Anjos e desce em direção à praia da Barra, atual praia do Forte. Toda a região 

à direita dessa imagem era, à época, quase totalmente intocada, a Abissínia ficava localizada nessa 

direção (para além da imagem retratada). 

A força do relato do ex-prefeito Alair Corrêa, é reveladora do racismo estrutural presente 

numa sociedade onde uma parte expressiva dos trabalhadores, das salinas, do porto, da pesca e de 

todos os demais serviços de baixa remuneração ou que não exigissem uma formação específica, 

eram negros. 

A parte da cidade onde se localiza a Vila Nova e que engloba a antiga Abissínia é uma 

região que se urbanizou mais em função do turismo do que por força da industrialização. De 

qualquer forma, independente do mote, o que se observa é que a urbanização com os serviços 

necessários de água, luz, esgoto, escolas, postos de saúde, transporte, etc, só começoua ocorrer, de 

fato, quando aquela área passou a ser interessante para a expansão territorial estimulada pela busca 

de casas de segunda residência, fruto do crescimento do turismo que a cidade passava a vivenciar. 

Até que isso ocorresse, locais como o Itajuru, onde se desenvolveu a primeira favela da cidade, o 

bairro de São Cristóvão, primeiro bairro construído para abrigar diferentes grupos de trabalhadores 

que chegavam em número cada vez maior à cidade ou a Abissínia, um bairro que, como disse Alair 

Corrêa e o próprio nome demonstra, era essencialmente de negros, constituíam-se em espaços 

estratégicos e fundamentais de tensões e conflitos, mas também de construção de solidariedades e 

estratégias de vida, onde os diferentes grupos que formavam os extratos menos privilegiados 

daquela sociedade expressavam seus valores e ideias. 
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Ainda assim, na medida em que a urbanização da cidade avançava em direção a esses 

espaços, mais uma vez, os negros que ali viviam iam, gradativamente, sendo expulsos daquele 

espaço e indo para lugares cada vez mais longe do centro, como demonstra Alair Corrêa ao final 

do seu relato. 

Ulpiano Meneses340 propõe três categorias de análise da cidade que são muito úteis para a 

análise que fazemos aqui. Para Meneses a cidade seria artefato, campo de forças e representação 

social. 

A cidade é artefato por ser ela coisa feita, fabricada.341 Ela não é um fim em si mesma nem 

tampouco é algo dado a priori; ela é fruto de escolhas feitas por aqueles que nela habitam ou que 

nela produzem sua riqueza. 

A segunda dimensão proposta por Meneses – o campo de forças – está, como o próprio 

autor afirma, intrinsecamente ligada à primeira. Segundo Meneses o campo de forças é “[...] um 

espaço definível de tensões, conflitos de interesses e energias em confronto constant, de natureza 

territorial econômica, política, social cultural e assim por diante”.342 Estas duas dimensões são 

indissociáveis sendo a cidade artefato, ao mesmo temo, produto deste campo de forças e também 

seu vetor, o que, em última instância, permite a sua reprodução. 

Por fim, a cidade é também representação social, 

 

 

“[...] As práticas que dão forma e função ao espaço e o instituem como artefato, também lhe 

dão sentido e inteligibilidade e, por sua vez, alimentam-se, elas próprias, de sentido. Por 

isso, a cidade é também representação, imagem. A imagem que os habitantes se fazem da 

cidade ou de fragmentos seus é fundamental para a prática da cidade. [...]para compreender 

a cidade como bem cultural, é preciso enfrentá-la simultaneamente nas três dimensões”. 

(MENESES, 2006). 

 

 

Ainda que Menezes utilize essas categorias para pensar a cidade como bem cultural 

acreditamos que elas vão além e a sua utilização contribui para analisar a cidade sob diferentes 

aspectos, em diferentes momentos. As categorias trazidas por Meneses são amplas, generosas e 

contribuem para um melhor entendimento de diversos processos, inclusive para pensar 

dialeticamente a ação e os efeitos do processo de urbanização de Cabo Frio na vida de seus 

habitantes como um todo e dos trabalhadores da indústria salineira, em particular. 

A urbanização não é fruto de um único vetor. Se a cidade que nasce a partir dos embates 

entre os interesses distintos possui, por um lado, um caráter perverso, posto que excludente, por 

outro contribui para a aproximação e organização dos trabalhadores em seus bairros, locais de 

trabalho e sindicatos, resultando num movimento que fortalece a sua identidade e amplia a sua 

                                                 
340 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Áreas envoltórias e outros dilemas, equívocos e alcance na preservação 

do patrimônio ambiental urbano In: MORI, Victor Hugo et alli. Patrimônio: atualizando o debate. 9. ed São 

Paulo: SR/IPHAN, 2006. pp. 33-76. 
341 Idem 
342 Idem 
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capacidade de luta por direitos. A lógica que preside o ordenamento urbano não leva em 

consideração as estratégias que os grupos subalternizados ali presentes, conseguem construir a 

partir desse processo múltiplo de urbanização, num movimento de pequenos avanços e recuos de 

suas lutas cotidianas, criando condições mais favoráveis de vida e de trabalho para a classe 

trabalhadora. 

Espaços de sociabilidade e de construção de solidariedades, os clubes assumiam um papel 

importante nesse processo de resistência e de disputa por um sentido de cidade. 

Se a elite política e econômica local frequentava o Tamoyo Esporte Clube343 fazendo dele, 

além de espaço de lazer um local de discussão sobre os destinos da cidade. Se os abastados turistas 

que começaram a chegar em maior volume e frequência a partir da década de 1950 trataram de criar 

os seus clubes344, também a classe trabalhadora construiu e frequentava seus próprios clubes e fazia 

deles lugar de lazer e espaços para discutir as suas próprias demandas. 

Alguns dos principais clubes criados e que cumpriam essa função junto às classes populares 

foram o Esporte Clube Brasil, fundado em 1943 no Baixo-Grande (bairro popular); o Vila Nova 

Esporte Clube, fundado em 1948 por Manoel Corrêa, militante comunista e pai de Alair Corrêa, o 

São Cristóvão Futebol Clube, fundado em 1957 no bairro de mesmo nome e o Progresso Futebol 

Clube, fundado em 1979 também no bairro de São Cristóvão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
343 Sobre o papel do Tamoyo Esporte Clube na sociedade cabo-friense ver BERANGER, Abel F. Dados 

Históricos de Cabo Frio. Cabo Frio: PROCAF, 1993. p. 79. (1ª edição, 1962) e MASSA, Hilton. Cabo Frio: 

Nossa Terra, Nossa Gente... – Rio de Janeiro: DINIGRAF, 2ª ed., 1996. 
344 Ver o levantamento e análise que faço sobre o perfil dos clubes náuticos que são construídos na cidade a 

partir da década de 1950 para atender aos interesses da elite econômica que começava a chegar à Cabo Frio, 

atraídos pelas belezas da cidade. (CRISTOVÃO, 2011). 
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4 OS PÉS E AS MÃOS DE SEUS PRÓPRIOS DESTINOS 

 

A última categoria a se organizar em sindicato, na cadeia produtiva da indústria salineira, 

foi a dos trabalhadores do sal. A fundação oficial do sindicato ocorreu em 13 de janeiro de 1940 e 

o seu reconhecimento se deu em 19 de setembro de 1945. 

 

 

Figura 55 Cópia da primeira página do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal de 

Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama345 

 

Até o início desse trabalho a informação que tínhamos é que o sindicato havia sido fundado 

em 1949. Contudo, ao longo da pesquisa, identificamos o estatuto original cujo acesso nos foi 

franqueado pelo então presidente do Sindicato, Valmir Figueiredo Moreira, o que possibilitou a 

correção da data. Há ainda o registro, no Almanak Laemmert de 1938, da existência de um sindicato 

cujo nome era Sindicato dos Trabalhadores em Salinas, mas sobre o qual nós não encontramos mais 

nenhuma informação a respeito. 

 

                                                 
345 Como foi dito, esse documento foi cedido pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores e está sob a minha 

guarda. Uma cópia integral do Estatuto está disponível no Anexo D deste trabalho. 
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Figura 56 Reprodução da página de Cabo Frio no Almanak Laemmert de 1938.346 

 

Não há uma explicação única, clara e objetiva sobre os motivos que levaram os salineiros a 

se organizarem tão tardiamente em comparação com as demais categorias que estavam diretamente 

ligadas à cadeia produtiva do sal: remadores lacustres, arrumadores e estivadores. O que fazemos 

aqui é levantar certos aspectos ligados à atividade dos salineiros que nos ajude a construir uma 

hipótese que seja sustentável acerca dessa organização tardia. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS INTERNAS DA CATEGORIA 

 

A quantidade de trabalhadores fixos nas salinas sempre foi pequena e isso, até certo ponto, 

fragilizava as possíveis tentativas de organização daqueles trabalhadores. 

A salina podia ser dirigida pelo próprio dono, por um arrendatário ou por alguém que fazia 

um Contrato de Meia. No caso do arrendamento um valor era pago ao proprietário e o produto 

extraído da salina, assim como o custo para a sua manutenção, era todo de quem a arrendava. A 

execução do trabalho, em geral, se dava da mesma forma, alguns poucos salineiros fixos e outros 

que vinham se juntar a eles na época da safra. 

Nas salinas contratadas, o contratante tinha uma autonomia relativa, funcionando quase 

como um gerente, o contratante era alguém responsável pelo funcionamento da salina e, em função 

disso, possibilitava ao proprietário exercer outras funções, na cidade ou fora dela.  Maria de Freitas 

Campos definiu bem esse funcionamento, 

 

 

“Existem indicações de que dar a salina à meia possibilitava a saída do dono e dos seus 

sucessores para outras atividades, sem desativar a produção. Em muitos casos o dono 

‘abonava’ a produção, mas as despesas eram descontadas, na venda do sal, da parte do 

contratante”. (CAMPOS, 1999) 

 

 

                                                 
346 Reprodução feita a partir dos arquivos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394&pasta=ano%20193&pesq=%22Trabalhadores

%20em%20Salinas%22&pagfis=120962  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394&pasta=ano%20193&pesq=%22Trabalhadores%20em%20Salinas%22&pagfis=120962
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394&pasta=ano%20193&pesq=%22Trabalhadores%20em%20Salinas%22&pagfis=120962
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A ausência dos proprietários de salinas na cidade era comum, pois muitos deles viviam na 

capital do Estado ou no Distrito Federal e as salinas que possuíam eram apenas um dos seus vários 

negócios. Nesses casos era comum que a exploração das salinas –contratada ou arrendada – fosse, 

sempre que possível, feita por membros da família do contratante ou e apenas na época da safra 

outros trabalhadores vinham se juntar a eles. 

O senhor Norivaldo Gomes da Silva Alberto, filho de portugueses, trabalhou a vida toda em 

salinas da região e nos conta que o pai veio para o Brasil no início do século XX para construir 

salinas. Após a morte do pai seu Norivaldo continuou a trabalhar em salinas, primeiro sozinho e 

depois com os filhos, pois era o ofício que aprendera desde pequeno: “Eu comecei a trabalhar com 

meu pai na [salina] Viveiros”347. Seu Norivaldo conta que sempre trabalhou como Contratante ou 

Arrendatário348 e atuou principalmente nas salinas São Luiz, Assunção e na Ilha do Anjo, que eram 

salinas localizadas no bairro do Portinho e pertencentes à família Gago.349 

No caso dos contratantes há uma grande similaridade com os trabalhadores fixos. O 

contratante muitas vezes era apenas um homem de confiança e quase sempre dispunha de poucos 

recursos. Mesmo assim, ainda que os contratantes fossem, muitas das vezes pessoas com tão poucos 

recursos quanto um outro trabalhador fixo, ele gozava de alguns privilégios em função da posição 

de mando que ocupava e da possibilidade real de ganhos maiores quando a safra era boa. 

Numa salina contratada, o contratante buscava diminuir ao máximo os custos, de modo a 

extrair dali o lucro que iria usufruir. Já o trabalhador “fixo”, possuía um salário pequeno, não 

ganhava por produtividade, nem tampouco tinha participação nos lucros. 

Entre as formas de diminuição de custos nas salinas contratadas era comum reduzir a 

utilização da mão-de-obra a ser explorada, ao mínimo possível. Ainda que seja claro que uma das 

formas de extrair o lucro seria, como em qualquer relação capitalista, através da exploração da mais 

valia, isso nem sempre ocorria nas salinas contratadas. Seu Norivaldo conta que, nas salinas que 

arrendou ou contratou, era ele mesmo quem desempenhava as tarefas mais importantes, inclusive 

a de controlador d’água. Segundo ele um contratante ou arrendatário só contratava alguém para 

desempenhar as funções principais se não tivesse outra alternativa, pois isso consumiria boa parte 

do lucro que ele poderia extrair. Mesmo no período da safra, em que há registros de um aumento 

de até 5 vezes do total de trabalhadores fixos que havia na salina, não era o que acontecia, sempre 

que possível, nas salinas administradas por um contratante. A opção, sempre que possível, era a 

utilização da mão-de-obra familiar. 

 

 

                                                 
347 Entrevista concedida ao auto rem 05 de fevereiro de 2018. 
348 A diferença entre o Contratante e o Arrendatário é que o produto do trabalho da salina Contratada é dividido 

entre o Contratante e o proprietário da salina. Normalmente, segundo seu Norivaldo, a divisão é meio-a-meio. 

No Arrendamento a salina é arrendada por um valor previamente combinado e todo o lucro, ou prejuízo, pertence 

ao arrendatário. 
349 Seu Norivaldo afirma que a salina pertencia a dona Valdemira Gago, mas nos registros que possuímos elas 

constam como propriedade de Luís Souza Gago. 
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“Ah, no verão eram 5, 6 homens quando engrossava bem, eram 5 pessoas pra colher o sal 

no rodo, botar no passeio, depois pegar no carrinho e botar no aterrado. Na safra, trabalhando 

todo dia, 5, 6 homens davam conta numa salina dessas [salina São Luiz, 10 hectares]. Eles 

trabalhavam de empreitada, não era de carteira assinada os empregados. Lá tinha um ou 

outro que trabalhava firme na salina, como o abridor d’água. Abridor d’água é aquele que 

dá água na salina. Eu por exemplo não tinha empregado abridor d’água, o abridor d’água era 

eu. Às vezes 5 horas da manhã eu já estava na salina. Tem que saber fazer, tem que saber 

soltar a água para ela vir descendo, porque se você abrir tudo direto desce água fresca e 

derrete o sal que já cristalizou no outro dia antigo”.350 

 

 

Não há como estabelecer, de forma exata, quantas eram as salinas exploradas por 

contratantes ou arrendatários mas, segundo seu Norivaldo, eram muitas as que funcionavam nesse 

sistema.351 Apesar disso, não há como afirmar que os interesses seriam, necessariamente, distintos 

dos interesses daqueles que tinham a sua força de trabalho comprada por um proprietário. 

 

4.2 SAZONALIDADE 

 

A sazonalidade é um fator fundamental na produção de sal e, essa característica da atividade 

salineira, pode ter sido um dos responsáveis pela demora que os salineiros tiveram em se organizar. 

O período que os trabalhadores – fixos e temporários – passavam juntos era no máximo, “num ano 

bom”, de 4 meses – esse é o período que podia durar a safra. Durante esse tempo os trabalhadores 

fixos podiam trocar ideias com os trabalhadores temporários que vinham se juntar a eles, ter notícias 

do que estava ocorrendo na cidade, discutir acerca das dificuldades enfrentadas por cada um e 

pensar em propostas que pudessem ser levadas aos encarregados/contratantes e 

proprietários/arrendatários. Contudo, terminada a safra, o contato entre aquelas pessoas, a amizade 

construída, as propostas elaboradas em conjunto e tudo o mais, ficava suspenso até o início da safra 

seguinte. 

A sazonalidade era uma barreira a ser transposta na busca pela organização da categoria. Os 

salineiros das salinas nordestinas – ainda que tenham se organizado antes dos seus pares 

fluminenses – sofreram com o mesmo problema. 

 

 

“(...) Durante o intervalo que vai de 1928 a 1930 [...] vão surgindo os grupos de operários 

vinculados ao Partido (PCB), que daria início à organização da classe trabalhadora 

mossoroense em sindicatos. Mas essa não seria tarefa fácil. As categorias mais expressivas 

eram os salineiros e a construção civil. Ocorre que a atividade da salina é sazonal e aquele 

contingente que de agosto a dezembro mourejava 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, meieiro, etc. Eram pessoas que vinham sem a menor 

experiência associativa, a maioria das vezes analfabetos, sem qualquer intimidade com a 

existência de direitos para o trabalhador. Além disso, a repressão era muito forte. Um feitor 

de salina era dono da vida dos seus comandados. Podia despedir, podia castigar. O horário 

de trabalho começava com a madrugada e se prolongava até o sol estar alto. Quando então 

                                                 
350 Depoimento de seu Norivaldo em entrevista realizada no dia 05 de fevereiro de 2018. 
351 As relações que dispomos e que estão expostas ao longo desse trabalho trazem apenas o nome dos 

proprietários 
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a intensa luminosidade refletida nas pirâmides de sal alvíssimas, somada ao calor causticante 

obrigava a uma parada”.352 

 

 

Brasília Ferreira mostra, ao longo do seu livro, que a sazonalidade é apenas uma das muitas 

dificuldades no caminho dos salineiros para a sua organização em sindicato. Ferreira, contudo, 

deixa claro que, assim como ocorreu com os salineiros fluminenses, a sazonalidade, bem como os 

demais entraves existentes não tira dos trabalhadores a capacidade e a agência na organização da 

sua representação classista. 

 

4.3 ISOLAMENTO 

 

Outro aspecto que pode ter contribuído para a organização tardia dos salineiros fluminenses 

é o fato de muitas salinas da região funcionarem em áreas isoladas do município, como é o caso 

das salinas que ficavam na restinga da Massambaba nos “esporões” da Lagoa de Araruama353 e que 

se estendiam até Praia Seca. Até a década de 1930 os meios de locomoção disponíveis não 

facilitavam a tarefa de vencer as longas distâncias e não favoreciam o contato nem a circulação de 

ideias. O salineiro que possuísse um emprego fixo em uma salina na região da restinga da 

Massambaba354 passava grande parte da sua vida isolado em seu local de moradia e trabalho com 

pouco ou nenhum contato com outras pessoas. Deixar a região onde moravam e trabalhavam só 

ocorria em ocasiões especiais ou em caso de extrema necessidade. Em 1976, quando Thiéblot 

descrevia a situação dos trabalhadores das salinas fluminenses, a situação de isolamento vivida por 

aquelas pessoas ainda era algo muito presente. Segundo ele, “o isolamento também deixa o salineiro 

desligado do que acontece lá fora. Não sabe nada do que se passa, não conhece nada fora do seu 

serviço”355 e isso em 1976, quase 40 anos após a organização oficial do Sindicato. 

O isolamento que aquelas pessoas viviam só era quebrado com o início da safra e a chegada 

dos trabalhadores temporários ou com a passagem dos lancheiros que, além do sal, transportavam 

toda sorte de produtos e informações. De certa forma, quem levava as notícias do que estava 

acontecendo na cidade para as pessoas que viviam nos pontos mais remotos da lagoa de Araruama 

eram os lancheiros, eram eles que faziam a ligação entre as pessoas conectando os portos em que 

exerciam as suas funções.  Fosse descarregando sal no porto da Passagem, ou carregando e 

descarregando os mais diferentes tipos de produtos nos demais portos da lagoa, os lancheiros 

estavam sempre em circulação e em contato com os mais diversos assuntos que estavam sendo 

discutidos. Assim, além de exercerem uma função fundamental na cadeia produtiva do sal, faziam 

                                                 
352 FERREIRA, Brasília Carlos. O Sindicato do Garrancho. Natsal, 1986. p. 118. 
353 A localização dessas salinas pode ser identificada na figura 28 (nota 181). 
354 As salinas da restinga da Massambaba estendiam-se de Monte Alto até Praia Seca (Araruama). 
355 THIÉBLOT, Marcel Jules. Os homens do sal no Brasil. São Paulo: Conselho Estadual de Artes e Ciências 

Humanas, 1979. p. 44. A visão do autor sobre os trabalhadores é, mais uma vez, bastante negativa. Ao mostrar 

o problema do isolamento o autor estabelece um juízo de valor sobre o comportamento dos mesmos, chegando 

ao ponto de desqualifica-los. 
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o papel de comunicadores e contribuíam na possibilidade de organização dos trabalhadores, ainda 

que eles mesmos só tenham se organizado em sindicato em 1926. 

 

 
Figura 57 Lanchas de sal ancoradas à beira do cais do canal do Itajuru em Cabo Frio.356 

 

O cais da rua da Praia, em Cabo Frio, era o local onde os lancheiros podiam ser encontrados 

quando não estavam navegando. A grande concentração de lanchas às margens do canal do Itajuru 

anunciava a presença daqueles que, enquanto aguardavam a hora para soltar as amarras das 

embarcações, aproveitavam para descansar, trocar ideias e se abastecer de informações que depois 

eram levadas aos diferentes portos da lagoa. 

 

4.4 CAPITAL SIMBÓLICO: A CONSTRUÇÃO DE LEALDADE E DEPENDÊNCIA NAS 

SALINAS FLUMINENSES. 

 

As dificuldades enfrentadas e o isolamento vivido pelos salineiros nos levam a um outro 

fator que, possivelmente, contribuiu para a demora na organização dos trabalhadores, a relação de 

dependência desenvolvida entre os salineiros e os proprietários e que levava os primeiros a criar 

vínculos de lealdade àqueles que os exploravam. 

Em 1976, a partir das pesquisas que realizou para escrever seu livro, Marcel Jules Thiéblot, 

registrou: “Do ponto de vista social não percebi nenhuma ligação do pessoal com sindicatos 

operários, o sentimento de classe se traduz pelo respeito da autoridade, a submissão”.357 O texto de 

Thièblot sugere a existência de uma relação na qual o trabalhador não possui nenhuma agência, 

                                                 
356 Entre os mastros das lanchas é possível perceber a capela de Nª Srª da Guia no alto do morro da Guia. Ao 

fundo, à direita, a Ponte Feliciano Sodré completa a paisagem. Foto Wolney Teixeira/Acervo Wolney Teixeira. 
357 THIÈBLOT, Marcel Jules. Os homens do sal no Brasil. São Paulo: Conselho Estadual de Artes e Ciências 

Humanas, 1979. p. 45. 
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encontrando-se numa posição de total submissão com relação ao seu patrão o que faz com que seja 

necessário que a ideia expressa pelo autor seja examinada criticamente. O autor faz a sua análise 

em plena ditadura militar, doze anos após o golpe que atingiu em cheio o sindicato dos salineiros 

fluminenses, causando a desmobilização daquele que, até então, havia sido um sindicato altamente 

combativo. Além disso, a indústria salineira já havia começado o seu declínio e, fosse pela 

utilização de novos processos de produção que prescindia dos salineiros, fosse pelo 

desaparecimento de diversas salinas que vinham dando lugar a loteamentos turísticos de casas de 

segunda residência por toda a região do entorno da Lagoa de Araruama, o reduzido número de 

trabalhadores se refletia numa articulação precária e que tinha no sindicato, naquele momento, uma 

instituição bastante fragilizada 

Ainda que a dependência do tipo paternalista identificada por Thièblot não representasse, 

de fato, a figura paterna que define de forma inconteste o destino do outro, havia, ao longo de todo 

o período pesquisado, uma relação de dependência relativa que podia ser percebida na relação entre 

patrões e empregados. Os laços de dependência ali estabelecidos estavam ligados diretamente à 

possibilidade de usufruir de certas facilidades, auferir pequenos ganhos ou mesmo à simples 

sensação de proximidade que lhes permitisse, de alguma forma, expressar o prestígio pelo vínculo 

com aquele que detinha a capacidade de decisão. 

Sidney Chaloub chama a atenção para o fato de que 

 

 

“se entendido unicamente no sentido mencionado, o paternalismo é apenas uma 

autodescrição da ideologia senhorial; ou seja, nessa acepção, o paternalismo seria o mundo 

idealizado pelos senhores, a sociedade imaginária que eles se empenhavam em realizar no 

cotidiano”.358 

 

 

Chaloub lembra também que “Thompson e Genovese [...]e muitos outros historiadores, 

mostraram que a vigência de uma ideologia paternalista não significa a inexistência de 

solidariedades horizontais e, por conseguinte, de antagonismos sociais”359. É nessa perspectiva que 

as relações paternalistas existentes nas salinas cabo-frienses precisam ser entendidas, uma vez que 

a existência desse tipo de relação pode ter interferido, mas não impediu a organização dos 

trabalhadores do sal. 

O patrão, fosse o proprietário, o contratante ou o arrendatário, se fazia presente no aterro 

das salinas e exercia uma influência mais constante e direta sobre os trabalhadores do sal até a 

primeira metade do século XX do que aquela sofrida por outras categorias de trabalhadores na 

região. A identificação do patrão como sendo um alguém diferente é algo mais sutil na atividade 

salineira e requer uma análise mais criteriosa sobre a construção de uma relação entre patrões e 

empregados que é estabelecida nos pequenos detalhes, uma relação que não é dita expressamente, 

                                                 
358 CHALOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhiadas Letras, 2003. 
359 Idem 
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mas que é sentida e vivida intensamente. Esse poder e influência exercido sobre os trabalhadores – 

distinto daquele mostrado por Thièblot – é algo que não pode ser desconsiderado nessa nossa 

análise. Há ali uma relação de troca que pode ser melhor entendido a partir do conceito de capital 

simbólico do qual nos fala Bourdieu. Segundo ele, 

 

 

“O trabalho de domesticação, necessário para transfigurar a verdade objetiva de uma relação, 

é criação de todo o grupo, que o encoraja e recompensa. Para que a alquimia funcione, como 

na troca de dádivas, é preciso que seja sustentada por toda a estrutura social, logo, pelas 

estruturas mentais e disposições produzidas por essa estrutura social, é preciso que exista 

um mercado para as ações simbólicas conformes, que haja recompensas, lucros simbólicos 

com frequência conversíveis em lucros materiais, que se possa ter interesse pelo 

desinteresse, que aquele que trata bem seu empregado seja recompensado, que dele se diga: 

‘É um homem honesto, um homem honrado!’”360 

 

 

Dos motivos aqui expostos para sustentar uma hipótese sobre a organização tardia dos 

salineiros, esse tipo de relação que tem por base o conceito de capital simbólico é, provavelmente, 

o aspecto menos perceptível entre eles. Enquanto a sazonalidade e o isolamento são fáceis de serem 

percebidos e admitidos até pelos próprios trabalhadores, a troca de dádivas de que nos fala 

Bourdieu, é mais sutil. Da estrutura montada numa empresa como Perynas, cujos benefícios diretos 

(casa, escola, posto de saúde) para os funcionários são inegáveis, à relação estabelecida nas 

pequenas salinas que mantinham um contingente pequeno de funcionários, a influência exercida 

nas relações entre patrões e empregados, ao mesmo tempo que é incontestável é difícil de ser 

admitido pelo trabalhador. O trabalhador não se identifica com esse aspecto, não se vê dessa 

maneira. Admitir essa relação seria diminuir a sua importância, diminuir o fato dele ser o homem 

de confiança, aquele que faz a salina funcionar até na ausência do patrão. É exatamente nesse ponto 

que essa relação de dominação sutil se consolida. 

Contudo, ainda que essa relação exista e permaneça durante um longo período, como 

defendemos aqui, ela não retira do trabalhador a sua agência no que se refere a percepção da 

exploração. Por mais contraditório que possa parecer, o salineiro que ao longo das primeiras 

décadas do século XX, vivia isolado e estabelecia com o patrão uma relação de troca e confiança, 

é o mesmo que quando percebe os limites dessa relação e as possibilidades de transformação, age 

no sentido de reinvidicar seus direitos. Ele não perde nem abre mão de sua agência, antes se utiliza 

dela na medida em que percebe o quanto aquilo lhe é útil dentro das possibilidades limitadas de que 

dispõe em determinado momento. É preciso identificar isso e diferenciar de uma relação meramente 

paternalista na qual o patrão age quase como senhor absoluto e o empregado a ela se submete. 

A avaliação de Thièblot é feita num momento crítico da conjuntura política nacional, de 

descenso do movimento dos salineiros e de fechamento de seus locais de trabalho. Thièblot não 

leva isso em consideração, não vê a classe em perspectiva histórica, não percebe o processo vivido 

                                                 
360 BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: Sobre a teoria da ação; Tradução: Mariza Corrêa – Campinas, SP: 

Papirus, 1996. p. 169. 
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pelos trabalhadores até chegar àquele ponto em que ele os observa e acaba emitindo um juízo de 

valor que desqualifica uma classe que se fez na luta e que foi capaz de mobilizar toda uma região 

em busca de melhores condições de trabalho e de vida. Em última instância, Thièblot não leva em 

consideração na sua análise um aspecto que ele mesmo relata: o fato daqueles trabalhadores estarem 

vivendo o seu momento de ocaso. É o início do fim da atividade salineira e, por consequência, da 

própria existência daqueles trabalhadores enquanto classe. 

  

4.5 OS SINDICATOS DE TRABALHADORES DA CADEIA PRODUTIVA DO SAL 

 

Os donos de salinas da região se organizaram pela primeira vez em 1916. A associação – 

Centro de Salineiros de Araruama – tinha como principal finalidade, como não podia deixar de ser, 

defender os interesses dos proprietários na região. Em seu estatuto o Centro assim se apresentava: 

 

 

“Artigo 2º – O ‘CENTRO DE SALINEIROS DE ARARUAMA’ tem por fim emprehender 

o aproveitamento social da classe de salineiros (sic) pela agremiação de seus membros; o 

desenvolvimento geral da indústria salínica; pelo estudo elevado e collectivo de todos os 

assumptos que lhe interessem e o prestígio moral da mesma classe pela concentração de seus 

esforços n’esse sentido. 

§ único – Para estes fins a sociedade empregará todos os meios justos e lícitos, representando 

nos poderes públicos sobre as necessidades da indústria salífera associando-se ou federando-

se a outras corporações congêneres, procurando assim conseguir fazer figurar a classe dos 

salineiros (sic) no logar que lhe compete como ramo importante que já é da produção 

nacional”.361 

 

 

Não chega a surpreender que os donos dos meios de produção tenham se organizado 

primeiro que a classe trabalhadora; afinal, não raro a organização dos trabalhadores é reativa à 

espoliação sofrida e às diversas estratégias de dominação, nem sempre sutis. Vale ressaltar que a 

leitura atenta do estatuto do Centro deixa entrever aspectos importantes relativos a questões que 

envolvem tanto a classe patronal quanto os trabalhadores.362 

Em 16 de março de 1918, dois anos após a organização dos empresários do sal, os 

estivadores de Cabo Frio organizaram seu sindicato colocando-se na vanguarda do movimento dos 

trabalhadores na região, no que foram seguidos logo após pelos arrumadores que criaram o 

sindicato da categoria no início da década de 1920. 

Em 1938 o escritor José Lins do Rego, que durante alguns anos morou em Cabo Frio, 

publicou n’O Jornal suas impressões sobre Cabo Frio, o Canal do Itajuru e a Lagoa de Araruama. 

Dizia ele num passeio pela Lagoa: 

 

 

                                                 
361Estatuto do Centro de Salineiros de Araruama. Uma cópia desse estatuto encontra-se arquivado no Arquivo 

Histórico da Câmara Municipal de Cabo Frio, Documentos Ancestrais 1125 (documentos avulsos sobre o sal). 

A associação foi registrada na cidade de Araruama em 20 de agosto de 1916. 
362 Ver a análise que faço a esse respeito na minha dissertação de Mestrado “Do sal ao sol...” op. Cit. 
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“Lá, para o outro lado, mais para perto do mar, estão os estivadores esperando a hora do 

embarque para os navios pequenos. Aí Cabo Frio quer se parecer com docas, os homens já 

fazem exigências, o braço humano quer dizer que é mais alguma coisa do que vento e água 

que trabalham de graça”.363 

 

 

Havia, então, quando Rego escreveu as linhas acima, 20 anos que os estivadores já tinham 

deixado claro, pela sua capacidade de organização, que eram alguma coisa a mais “que vento e 

água que trabalham de graça”. 

Em 1926 foi fundado o Sindicato dos Remadores Lacustres cuja atividade cessou quando 

os problemas de transporte do sal foram solucionados pela chegada sucessiva, como já vimos, da 

ferrovia e da rodovia, pondo fim ao processo de carregamento do sal dentro da lagoa e a subsequente 

descarga do produto no porto da Passagem, em Cabo Frio. De acordo com o Serviço de 

Documentação da Marinha, “com o desenvolvimento do sistema rodoviário (...) as Lanchas do Sal 

foram perdendo sua utilidade. As últimas mantiveram esta função até os anos 50 (...)”.364 

Estivadores e arrumadores, assim como os remadores lacustres, pelas características de suas 

atividades, mantinham contato mais direto entre si e um contato mais intenso com trabalhadores 

sindicalizados da capital do Estado e do Distrito Federal que chegavam e saíam do porto trazendo, 

além da carga, novas ideias. Além disso, quando não era o período de safra do sal, a atividade no 

porto, ao contrário das salinas, diminuía, mas não cessava. Também os Remadores Lacustres não 

tinham a sua atividade interrompida por completo, posto que, além do sal, também transportavam 

conchas, peixes, pessoas e toda sorte de produtos. A vida urbana, a proximidade e a frequente troca 

de ideias entre aqueles trabalhadores era o caldo de cultura necessário que contribuiu para se 

organizarem e defenderem seus interesses antes dos salineiros, que demorariam um pouco mais 

para conseguirem esse nível de coesão e organização. 

 

4.6 CABO FRIO E A ELEIÇÃO DE 1930 

 

A chamada Revolução de 30 pôs fim à notória “República Velha” e deu início àquela que 

viria a ser conhecida como Era Vargas. 

Vargas, desde a campanha eleitoral contra Júlio Prestes, buscou uma aproximação com as 

camadas urbanas, em especial com os trabalhadores, a quem acenava com a possibilidade de uma 

legislação social que possibilitasse uma mudança real nas suas condições de vida e trabalho. 

Cabo Frio, como já vimos, era uma localidade pequena e vivia um período difícil do ponto 

de vista econômico nas primeiras décadas do século XX, em nada se assemelhando a um grande 

centro urbano. A década de 1920, que antecedeu a ascensão de Getúlio, em particular, tinha sido 

                                                 
363 O Jornal, 8 de maio de 1938. Capa, pp. 2-3. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_03&Pesq=%22praias%20nordestinas%22&pa

gfis=44774  
364 Serviço de Documentação da Marinha: Setor de Modelismo Naval – RJ – Lancha do Sal. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_03&Pesq=%22praias%20nordestinas%22&pagfis=44774
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_03&Pesq=%22praias%20nordestinas%22&pagfis=44774
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especialmente difícil para os cabo-frienses, e a falta de perspectiva assim foi registrada pelo jornal 

O Industrial: “Cabo Frio é, hoje em dia, um verdadeiro cemitério, uma cidade morta, onde a 

população faminta vaguêa sem ter em que empregar o tempo, olhando apavorada para o futuro que 

se lhe afigura tenebroso, luctuoso e triste”.365 

Cidade pequena do interior do Estado do Rio, Cabo Frio, em 1930, contava pouco menos 

de 16.000 habitantes366, dos quais apenas cerca de 797, ou 5%, aproximadamente, eram eleitores. 

A força de trabalho cabo-friense era, como já vimos, bastante reduzida e havia pouco tempo 

que começara a se organizar. Além disso, num país como o Brasil em que grande parte da população 

era analfabeta, o índice de analfabetismo entre os trabalhadores de Cabo Frio era significativo. Se 

não havia escolas suficientes nas décadas de 1950 e 1960, menos havia na década de 1920. Segundo 

dona Diamantina 

 

“Aqui não tinha colégio, só quem dava aula era dona Maria Rita, lá no Portinho, naquela 

casa grande. O único colégio que tinha aqui era lá, depois seu Joãozinho Rocha abriu uma 

escola e botou as crianças, aqui não tinha colégio não. Eu não estudei porque aqui não tinha 

colégio”.367 

 

 

Além disso, numa cidade pequena como Cabo Frio, a influência da classe dirigente local 

sobre a população como um todo, bem como o controle sobre as eleições se fazia sentir de maneira 

bastante expressiva e o resultado das eleições de 1930 expressaram bem isso. 

Enquanto a nível nacional a diferença entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas ficou, em média, 

60% para Júlio Prestes e 40% para Vargas, em Cabo Frio a proporção foi de 85% para o primeiro 

e 15% para o segundo. Já em São Pedro da Aldeia, cidade vizinha a Cabo Frio, a diferença foi ainda 

maior, 97,5% para Júlio Prestes e apenas 2,5% para Getúlio Vargas368. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
365 Jornal O Industrial, Cabo Frio, 23 de setembro de 1923, p. 1. Apud MOURA, José Francisco de. Política, 

economia e associações profissionais e culturais em Cabo Frio entre a República Velha e o Estado Novo: 

rupturas e continuidades pp. 107-120 In: RIBEIRO, Flávia Maria Franchini e MOREIRA, Luiz Guilherme 

Scaldaferri (orgs.). Cabo Frio: 400 anos de história, 1615-2015 – [Brasília]: ibram, 2017. 160p. 
366 Esse número é uma livre estimativa nossa levando-se em consideração os dados da tabela 14 que mostra a 

diminuição da população da cidade que em 1920 era de 16.475 habitantes e, em 1940 havia caído para 14.948 

habitantes. Em 1930 não houve o censo demográfico. 
367 DAMACENO, Meri. Guardas da Memória Vol. II – Cabo Frio, 2015. p. 57. 
368 Na eleição de 1930 Miguel Couto já era uma figura influente nacionalmente e havia um ano que tinha 

assumido o controle da empresa que pertencia a seu sogro Jales Cabral – Perynas. Apesar disso não encontramos 

nenhuma menção a uma possível participação direta dele no processo que transcorreu em Cabo Frio. 



246 

 

 
Figura 58 Resultado da eleição presidencial de 1º de março de 1930 em Cabo Frio.369 

 

A derrota acachapante de Vargas, denotava o alinhamento das oligarquias cabo-frienses 

com a política de Washington Luís370. 

 

 

 

 

 

                                                 
369 Fonte: Jornal A Columna 09/03/1930. Acervo particular do autor. 
370 Conhecido como o “paulista de Macaé”, Washington Luís foi batizado na Matriz de Nossa Senhora da 

Assunção, em Cabo Frio, fato que não explica o alinhamento político, mas do qual muito se orgulhava a classe 

política local e que é recorrentemente citado pelos memorialistas da cidade. 
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4.7 O PODER POLÍTICO NA CIDADE NO PÓS-30 

 

Com a Revolução de 1930 e a chegada de Vargas ao poder, criou-se em Cabo Frio uma 

situação insólita. Os aliancistas que fizeram a campanha de Getúlio Vargas guardavam a 

expectativa de uma reviravolta para, com isso, assumir o poder local. Mas, ao contrário do que 

esperavam os aliancistas, os apoiadores de Washington Luís que estavam no poder e fizeram a 

campanha de Júlio Prestes, permaneceram aonde estavam. A disputa entre aliancistas e prestistas 

na cidade era uma reedição, ou antes uma continuação da disputa entre dois grupos locais, os Lyras 

e Jagunços. 

Lyras e Jagunços eram a expressão local dos partidos Liberal e Conservador do Império 

brasileiro. Ambos formavam sociedades musicais comandadas por chefes políticos ao redor dos 

quais orbitavam os respectivos correligionários. 

Apesar de terem, em tese, posicionamentos ideológicos contrários, havia muito mais 

semelhanças do que diferenças entre eles e, em geral, a convivência era pacífica e o poder dividido. 

No início de 1907, contudo, um episódio fez a “temperatura subir” entre Lyras e Jagunços. 

Na tarde de 1º de janeiro, João Marques de Brito, vulgo João Cherubim, membro dos 

Jagunços, foi assassinado em frente à sede dos Lyras por um grupo daquela agremiação que tinha 

à frente o coronel Cândido Pacheco. Segundo o inquérito, o assassinato não tinha um autor 

específico identificado, sendo que vários membros do grupo teriam desferido tiros, mesmo após a 

vítima se encontrar caída no chão. Segundo testemunhas, o primeiro tiro teria sido dado pelo 

coronel Cândido Pacheco que em seguida teria ordenado “Queima rapaziada”.371Em represália, um 

grupo de Jagunços colocou fogo na sede dos Lyra e invadiu diversas casas de seus membros. 

O clima na cidade ficou tenso e manteve-se assim até o início da 2ª década do século XX. 

A partir daí a Sociedade Lyra Luso Brasileira, tendo à frente o coronel Mário Quintanilha cerrava 

fileiras com o PRC – Partido Republicano Conservador – enquanto a Sociedade Euterpe 

Cabofriense (Jagunços), representava os interesses do PRF – Partido Republicano Fluminense, 

tendo à frente Domingos Marques de Gouvêa. Essa divisão se manteve até o final da chamada 

República Velha e foi eclodir novamente por ocasião da Revolução de 30 que levou Getúlio ao 

poder. 

Na edição de 9 de março de 1930, em que traz o resultado do pleito na cidade, o jornal A 

Columna (fig. 4 desse capítulo), jornal da família Massa que apoiava o governo local e fez a 

campanha de Júlio Prestes, registrou 

 

                                                 
371 Grande parte do inquérito desse crime foi reproduzido pelo jornal O Fluminense de 18/01/1907, inclusive 

com detalhes dos depoimentos das principais testemunhas. O inquérito, concluído em duas semanas, indiciou 

12 pessoas pelo assassinato do Jagunço João Cherubim e 11 pelo incêndio à sede da Lyra e danos às casas dos 

seus membros. O delegado pediu a prisão preventiva de todos os indiciados. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=100439_04&pasta=ano%20190&pesq=%22Sociedade%

20Lira%20Luso%22&pagfis=9663  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=100439_04&pasta=ano%20190&pesq=%22Sociedade%20Lira%20Luso%22&pagfis=9663
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=100439_04&pasta=ano%20190&pesq=%22Sociedade%20Lira%20Luso%22&pagfis=9663
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“O PRF mostrou a sua pujança, o seu valor eleitoral nunca desmentido, ao passo que a 

oposição chefiada pelo nosso colega de imprensa Pedro Guedes Alcoforado, fracassou por 

completo, levando às urnas somente 113 eleitores; e assim mesmo, para conseguir esse 

resultado, prevaleceu-se dos nomes dos srs. Coronel Mário Quintanilha, Annibal Valle, 

Joaquim Nogueira, Antônio Miguel de Azevedo Silva e Carlos Palmer, que figuraram nas 

circulares dirigidas nas eleições 

(...) 

Desse modo, os tão apregoados quatrocentos votos do nosso colega Pedro Alcoforado, 

ficaram reduzidos a 113 e o Dr. Alfredo Backer, candidato pelo qual trabalhava o nosso 

referido colega, poderia obter uma votação muito elevada, se à última hora o Coronel Mário 

Quintanilha não saísse a campo pedindo para o Dr. Homero Pinho, assim, também o Dr. 

Maurício de Medeiros que contara com alguns votos dos oposicionistas, seus amigos, ficou 

a ver navios, pois além dos votos dados pelo PRF apenas obteve os que lhe dera o sr. Annibal 

Valle. 

Não houve pressão e os votos dos aliancistas foram religiosamente apurados, sendo todo 

trabalho eleitoral fiscalizado pela oposição”.372 

 

 

A resposta dos liberais aliancistas veio em cartas e matérias em jornais da capital do Estado 

e do Distrito Federal, após a reviravolta política representada pela “Revolução de 1930”. As 

intenções e expectativas dos aliancistas em assumir o poder local, não demorariam a serem 

frustradas. 

Menos de dois meses após a ascensão de Getúlio ao poder, Plínio Casado, interventor do 

Estado do Rio de Janeiro, indicou Mário Ribeiro Cantarino para prefeito de Cabo Frio373. Mário 

Cantarino era cunhado do então prefeito da cidade Augusto Nascentes Tinoco que, por sua vez, era 

irmão do Secretário de Justiça do Estado, César Nascentes Tinoco. 

Em carta endereçada ao presidente Getúlio Vargas e publicada pelo jornal Diário Carioca, 

o Major Ascendino José Jorge, aliancista de primeira hora na cidade, fazia seu indignado protesto 

quanto a nomeação de um “perrepista vermelho, a nos perseguir e injuriar”.374 

Um dia antes do major Ascendino enviar a sua carta, os liberais que haviam sido preteridos 

pelo governo federal em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, voltaram a protestar nos jornais 

da capital e publicaram matéria de página inteira em que cada grupo de cada cidade expunha a sua 

indignação. Sob o título “As populações liberais dos municípios fluminenses indignadas com a 

imoral politicagem do sr. Plínio Casado, continuam a protestar contra a sua permanência no 

Ingá”375 os aliancistas cabo-frienses denunciavam que o então prefeito Augusto Nascentes Tinoco, 

irmão do Secretário de Justiça 

 

 

                                                 
372 Jornal A Columna, 09/03/1930 (figura 58). Acervo particular do autor. 
373 O Jornal, 3/12/1930. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_03&Pesq=%22M%c3%a1rio%20Ribeiro%20

Cantarino%22&pagfis=5322  
374 Diário Carioca, 21/02/1931. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=093092_02&pasta=ano%20193&pesq=%22Ascendino

%20Jos%C3%A9%20Jorge%22&pagfis=4059  
375 Diário Carioca, 20/02/1931. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22Pedro%20Guedes%20Alcofora

do%22&pagfis=4039  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_03&Pesq=%22M%c3%a1rio%20Ribeiro%20Cantarino%22&pagfis=5322
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_03&Pesq=%22M%c3%a1rio%20Ribeiro%20Cantarino%22&pagfis=5322
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=093092_02&pasta=ano%20193&pesq=%22Ascendino%20Jos%C3%A9%20Jorge%22&pagfis=4059
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=093092_02&pasta=ano%20193&pesq=%22Ascendino%20Jos%C3%A9%20Jorge%22&pagfis=4059
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22Pedro%20Guedes%20Alcoforado%22&pagfis=4039
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22Pedro%20Guedes%20Alcoforado%22&pagfis=4039
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“se entregou de corpo e alma à oligarquia do município de Cabo Frio logrando ser prefeito; 

no ‘Jornal do Comércio’, de 7 a 10 de outubro do ano passado pouco antes da vitória da 

revolução se encontram os seus entusiásticos telegramas de solidariedade e oferecimento de 

forças para combater a revolução por v. ex. chefiada”.376 

 

 

Ainda segundo a delegação cabo-friense o município teria 

 

 

“cerca de 1200 eleitores, entre mortos e ausentes, ou seja, cerca de 900 [eleitores] reais. 

A eleição de 1º de março encontrou 471 eleitores congregados em torno da Aliança. A 

eleição se seguiu sob pressão, esbulho e fraude, como em todo o Brasil, e, desse modo, só 

foi conseguido 113 votos para os drs. Getúlio Vargas e João Pessoa, contra 407 da chapa 

governista. Todos os elementos aliancistas do município foram reunidos sob a direção de 

um grupo de figuras representativas do velho nilismo, entre as quais figurou, no primeiro 

plano, o sr. Mário de Azevedo Quintanilha, ex-vice-presidente do Estado, no governo Raul 

Veiga, e chefe nilista local, ao lado de Pedro G. Alcoforado. Após a eleição, todos esses 

elementos se conservaram unidos e solidários, vindo a Revolução surpreendê-los em 

absoluta coesão. 

(...) 

Data dessa noite os piores dias dos revolucionários. O dr. Augusto Tinoco não quis tomar 

posse, mas, no dia seguinte mandou para aqui um delegado militar e, depois, o prefeito atual, 

Mário cantarino, ficando os revolucionários alijados de todos os direitos e liberdades, porque 

a obra de insídia, de intriga, de destruições de reputações chegou ao ponto de acusar os 

liberais de comunistas, quando nunca nenhum o foi”.377 (grifo meu) 

 

 

O episódio evidencia os meandros das disputas políticas que nunca eram apenas locais, 

regionais ou nacionais. As pressões sobre Plínio Casado, interventor federal no Estado do Rio de 

Janeiro, culminaram com a sua exoneração em fevereiro do mesmo ano, sendo que, posteriormente, 

ele foi indicado, e assumiu, uma cadeira no STF. 

Já Mario Cantarino, indicado prefeito de Cabo Frio por Plínio Casado em dezembro de 

1930, apesar dos veementes protestos dos aliancistas cabo-frienses, continuaria no poder até 1934, 

quando foi exonerado pelo então interventor que sucedeu Plínio Casado no Estado, Ary Parreiras. 

 

 

“Cabo Frio tem novo prefeito 

O comandante Ary Parreiras interventor no Estado, por ato de ontem, nomeou o engenheiro 

da Diretoria de Obras, Dr. Antônio Carneiro Santiago, para em comissão, exercer o cargo de 

prefeito no município de Cabo Frio em substituição ao Dr. Mário Ribeiro Cantarino, 

exonerado, a pedido, do referido cargo”.378 

 

 

                                                 
376 Diário Carioca, 21/02/1931. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22M%c3%a1rio%20Ribeiro%20

Cantarino%22&pagfis=4059  
377 Os 471 eleitores que os aliancistas diziam ter são os “tão apregoados quatrocentos votos do nosso colega 

Pedro Alcoforado” que A Columna tripudia na edição de 09/03/1930. Já os “407 da chapa governista” foram, 

na verdade 684. De qualquer forma, esses números pouco representam em face das notórias fraudes das eleições 

na “República Velha” e que tão bem foram registradas no início da queixa. Diário Carioca, 20/02/1931. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22Pedro%20Guedes%20Alcofora

do%22&pagfis=4039  
378 Mário Ribeiro Cantarino era cunhado de O Paiz, 12/04/1934. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=178691_06&pesq=%22M%C3%A1rio%20Ribeiro%2

0Cantarino%22&pasta=ano%20193&pagfis=3982  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22M%c3%a1rio%20Ribeiro%20Cantarino%22&pagfis=4059
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22M%c3%a1rio%20Ribeiro%20Cantarino%22&pagfis=4059
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22Pedro%20Guedes%20Alcoforado%22&pagfis=4039
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_02&Pesq=%22Pedro%20Guedes%20Alcoforado%22&pagfis=4039
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=178691_06&pesq=%22M%C3%A1rio%20Ribeiro%20Cantarino%22&pasta=ano%20193&pagfis=3982
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=178691_06&pesq=%22M%C3%A1rio%20Ribeiro%20Cantarino%22&pasta=ano%20193&pagfis=3982
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As questões políticas presentes em Cabo Frio da década de 1930 evidenciava como os 

interesses, que do ponto de vista local, podiam parecer um equívoco, atendiam aos interesses de 

outras esferas do poder. 

 

4.8 O SINDICALISMO NO BRASIL NO PÓS-30 

 

A intensa disputa política que culminou com a chamada Revolução de 30 e todo o período 

do 1º governo Vargas (1930-1945) tinha como alguns dos seus principais atores a Ação Integralista 

Brasileira (AIB) de Plínio Salgado, a Aliança Nacional Libertadora (ANL) e o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Em certa medida, os partidos e movimentos políticos no Brasil refletiam as 

disputas que estavam ocorrendo a nível internacional com partidos e movimentos de massa. 

A análise da Era Vargas ou Nacional Desenvolvimentismo – entre outras denominações – 

vai até 1945, com o fim da ditadura varguista; ou 1964, quando ocorre o golpe que dá início à 

ditadura civil-militar no Brasil379. Os diferentes recortes temporais estão diretamente ligados aos 

diferentes aspectos que são abordados nas análises realizadas, mas sobretudo às interpretações 

feitas sobre os movimentos dos trabalhadores ante a legislação que organizava a atividade sindical. 

No exame que fazem sobre a produção historiográfica sobre o tema, Fontes e Pires afirmam que 

“considerando-se a longevidade da estrutura sindical brasileira, a periodização pode ser ainda mais 

longa”380 do que a aqui referida. 

O consenso sobre o tema reside na constatação da ação do Estado sobre os trabalhadores e 

sindicatos de modo a normatizar a atividade sindical e ampliar a influência do Estado sobre as 

representações dos trabalhadores, visando a uma acomodação social e à construção de uma 

democracia onde as tensões entre capital e trabalho fossem suprimidas. A partir desse ponto sobram 

dissensos sobre as formas pelas quais os trabalhadores reagiram a isso. 

A discussão de fundo busca saber em que medida os trabalhadores, através de seus 

sindicatos, conseguiram se apropriar da condição de instituição oficial reconhecida e estimulada 

pelo governo beneficiando-se dessa situação e daí conseguido extrair dividendos que pudessem 

potencializar as suas lutas ou se, ao contrário, sucumbem ao peso da legislação e passam a agir 

apenas dentro dos parâmetros por ela ditados perdendo, nesse caminho, a sua autonomia e agência 

em relação às políticas públicas implementadas e ao próprio papel do sindicato. 

Conquanto avanços nas áreas social e trabalhista tenham ocorrido a partir do momento em 

que Vargas assume o poder, a relação do governo com os trabalhadores não se traduz em um 

permanente “mar de rosas”. A diversidade representada por tantas e tão distintas categorias de 

                                                 
379 FONTES, Paulo e PIRES, Isabelle. “A ‘Revolução de 1930’ e os sindicatos: história e historiografia do 

trabalho” in MATTOS, Marco Aurélio Vannucchi Leme e ABREU, Luciano Arone (orgs.)A Revolução de 

1930 e o período Vargas.Porto Alegre: Ed. PUCRS, 2021. (no prelo). 
380 Idem. Paulo Fontes e Isabelle Pires fazem uma cuidadosa análise das produções historiográficas sobre o 

período. 
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trabalhadores e por realidades regionais tão diversas num país de dimensões continentais como o 

Brasil permitiu, em última instância, que determinadas categorias fizessem uso da legislação 

naquilo que as beneficiava, ao mesmo tempo em que apresentavam resistência àquilo que 

entendiam como prejudicial a seus interesses e lutas, evidenciando assim a agência dos 

trabalhadores ante as suas próprias demandas. Não há como ter um controle absoluto sobre todas 

as categorias em todo o país. Descobrir os focos de resistência e explicar como isso se desenvolveu 

em cada caso específico é o papel do historiador e é o que buscamos fazer aqui. 

Em seu livro “Sindicato do Garrancho”, Brasília Ferreira concentra a sua atenção no período 

que vai de 1931 até o fim do governo constitucional de Vargas e, nesse período, ela identifica um 

crescimento significativo do movimento dos trabalhadores das salinas no Rio Grande do Norte que 

não se alinham automaticamente às injunções do governo. 

 

 

“Embora a luta dos trabalhadores das salinas por sua organização sindical se desenrole entre 

1931 e 1946 (...) esse corte histórico [1931-36] nos parece refletir a presença de conjunturas 

distintas. Com efeito, esse é um período de ascenso do movimento, no qual os trabalhadores 

se insurgem no cenário mossoroense com uma presença pujante e vigorosa”.381 

 

 

Esse registro se faz importante por constatar, empiricamente, a ação dos trabalhadores se 

organizando, a despeito dos interesses do Estado e, inclusive, contrário a esses interesses. O 

movimento sindical não fica a reboque esperando a orientação do Estado para se mobilizar, ao 

contrário, “o primeiro quinquênio da década foi prenhe de greves e manifestações populares”382 

que mostram a “presença pujante e vigorosa” de que nos fala Ferreira. A análise que Ferreira faz 

da mobilização dos salineiros potiguares em sua obra, Sindicato do Garrancho, é fundamental para 

nosso trabalho pois joga luz sobre os trabalhadores do sal de Cabo Frio e da região do entorno da 

Lagoa de Araruama, apontando caminhos para pensarmos a organização desses trabalhadores. 

Ainda que não tenhamos registros específicos, sobre as tentativas de organização dos 

salineiros fluminenses na década de 1930, é lícito admitir que ela ocorreu, ao menos, a partir do 

início da década, até porque o sindicato não seria formado em 1940 a partir do nada. Mesmo o 

registro anterior, de 1938, que consta no Almanak Laemmert383 é um indício suficiente e necessário 

para que possamos afirmar que os trabalhadores do sal vinham se articulando de modo a defender 

seus interesses junto ao governo e aos proprietários de salinas. 

Nesse cenário, em que as disputas por uma política sindical e as disputas político-partidárias 

se encontram e se mesclam, a ação do PCB em diferentes momentos mostra a posição do partido, 

ora alinhada, ora mais distanciada e questionando as políticas trabalhistas e sindicais implantadas 

                                                 
381 FERREIRA, Brasília Carlos. O sindicato do garrancho. 2.ed. Mossoró: Depto. Estadual de Imprensa, 2000. 

(Coleção Mossoroense, Série C; v. 1014). 
382 FONTES, Paulo e PIRES, Isabelle. “A ‘Revolução de 1930’ e os sindicatos: história e historiografia do 

trabalho” in MATTOS, Marco Aurélio Vannucchi Leme e ABREU, Luciano Arone (orgs.) A Revolução de 

1930 e o período Vargas. Porto Alegre: Editora da PUC-RS, 2021. (no prelo) 
383 Ver figura 56. 
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pelo governo Vargas. As tentativas para se equilibrar no quadro institucional da política brasileira 

nem sempre foram fáceis de serem explicadas e/ou defendidas na sua base sindical. 

 

 

“Os indiretos mecanismos de representação e negociação não eram malvistos; os comunistas 

eram defensores da unidade sindical e também gostavam da ideia de uma estrutura sindical 

verticalizada; a Justiça do Trabalho não era – sempre e necessariamente – um mau negócio; 

o direito à sindicalização era algo importante; assim como outros; e era possível acrescentar 

greves, intersindicais, partidos, células, rodinhas, assembleias e comitês ao trabalhismo de 

Vargas”.384 

 

 

Mesmo após o fim do Estado Novo o PCB não mudou essa orientação, ou melhor, não 

passou a ter uma única orientação. Assim como o próprio movimento sindical, o PCB era 

múltiplo385. 

No início de julho de 1935, às vésperas de ser colocada na ilegalidade, a seção regional da 

ANL – Aliança Nacional Libertadora – tentou realizar um comício em Cabo Frio o qual assim foi 

noticiado pela imprensa: 

 

 

“O prefeito e a polícia de Cabo Frio não permitiram a realização d’um comício da 

Aliança Nacional Libertadora. 

O prefeito e a polícia do município de Cabo Frio, no Estado do Rio, a serviço dos usineiros 

que exploram os trabalhadores do sal, violando os preceitos estatuídos na Constituição da 

República, não permitiram que os membros do Diretório Estadual da Aliança Nacional 

Libertadora, realizassem, anteontem, naquele município, um comício convocado pela 

população local, em propaganda dos postulados aliancistas. 

Os membros do Diretório Estadual, que ali foram a convite dos aliancistas locais, diante da 

reação policial, dirigiram-se para o Sindicato dos Trabalhadores Lacustres, afim de 

realizarem uma assembleia. Entretanto a polícia ao ter ciência da reunião que se preparava, 

mandou uma escolta à sede do Sindicato, impedindo que os trabalhadores se reunissem de 

acordo com a lei. 

Diante da inqualificável violência os operários protestaram, porém, não conseguindo realizar 

a sessão em virtude do policial se postar à porta de fuzil na mão. 

Ao interventor Ary Parreiras vão ser enviados protestos pela Aliança e pelas organizações 

sindicais de Cabo Frio”.386 

 

 

Apesar do jornal em questão ser o órgão de divulgação da própria ANL, o que chama a 

nossa atenção aqui, é a menção feita à exploração sofrida pelos salineiros em Cabo Frio. Mesmo 

que os salineiros ainda não estivessem organizados, já havia, à época (1935), três sindicatos ligados 

à cadeia produtiva do sal bem estabelecidos na cidade, inclusive o dos Remadores Lacustres onde 

                                                 
384 NEGRO, Antonio Luigi. Um PCB é pouco, dois é bom, três é demais. A participação operária na política do 

pós-guerra. p. 254. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25220/1/2002%20NEGRO%20um%20PCB%20%c3%a9%20pouco

%2c%20dois%20%c3%a9%20bom%2c%20tr%c3%aas%20%c3%a9%20demais.pdf  
385 A análise que o professor Antônio Luigi Negro faz do PCB no período, mostra as contradições e os caminhos 

encontrados pelo partido no sentido de buscar um alinhamento com a classe trabalhadora nos seus múltiplos 

arranjos. 
386 Jornal A Manhã (RJ) 02/07/1935. Disponível em:  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=116408&pesq=%22trabalhadores%20do%20sal%22&

pasta=ano%20193&pagfis=10801  

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25220/1/2002%20NEGRO%20um%20PCB%20%c3%a9%20pouco%2c%20dois%20%c3%a9%20bom%2c%20tr%c3%aas%20%c3%a9%20demais.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25220/1/2002%20NEGRO%20um%20PCB%20%c3%a9%20pouco%2c%20dois%20%c3%a9%20bom%2c%20tr%c3%aas%20%c3%a9%20demais.pdf
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=116408&pesq=%22trabalhadores%20do%20sal%22&pasta=ano%20193&pagfis=10801
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=116408&pesq=%22trabalhadores%20do%20sal%22&pasta=ano%20193&pagfis=10801
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os aliancistas foram se refugiar. Na cadeia produtiva do sal, faltava a organização dos salineiros, a 

principal categoria de toda a cadeia. 

A tentativa de organizar o comício em uma cidade pequena como Cabo Frio, no momento 

em que os trabalhadores buscavam sua organização, era um sinal da presença e uma forma de 

mobilizar as massas na cidade. Ao mesmo tempo, era uma forma de angariar simpatia pela ANL e, 

por consequência, pelo comunismo na região. A nota do jornal, contudo, não é clara quanto a 

reunião/comício ter sido uma iniciativa dos próprios salineiros ou se era um evento da ANL que 

tinha os trabalhadores de uma maneira geral e os salineiros, em particular, como alvo. De qualquer 

forma, o que nos interessa aqui é que, independentemente do agente ou do órgão de onde tenha 

partido a iniciativa do encontro, o que fica em evidência na nota do jornal são os trabalhadores do 

sal, ou antes a exploração que eles sofriam por parte dos usineiros. Naquilo que aqui nos interessa, 

a menção aos salineiros nos permite inferir algum tipo de mobilização por parte daqueles 

trabalhadores. 

 

4.9 A PRIMEIRA GREVE REGISTRADA 

 

Apesar de termos identificado o estatuto de criação do sindicato, não foi possível, contudo, 

apurar as circunstâncias do momento em que ele foi criado. 

Oito meses após o reconhecimento do sindicato, o primeiro registro que temos sobre 

mobilização dos salineiros é uma ameaça de greve ocorrida nas salinas em maio de 1946. Sob o 

título “Ameaça de greve nas salinas de Cabo Frio”, o Correio da Manhã registrou, “Segundo 

conseguimos apurar, houve há dias uma ameaça de greve por parte dos trabalhadores das salinas 

de Cabo Frio, ao que parece por motivo de salários. Para ali seguiu o delegado regional do 

Trabalho no Estado do Rio”387. O jornal A Manhã, sem entrar em detalhes, divulgou basicamente 

a mesma coisa. Num box sobre o Ministério do Trabalho, cuja principal chamada era a continuação 

da greve dos metalúrgicos de Barra Mansa, o jornal noticiava: “Verificou-se há dias uma ameaça 

de greve nas salinas de Cabo Frio. Para ali seguiu, por isso, o delegado regional do trabalho do 

Estado do Rio, não tendo a paralização dos serviços chegado a concretizar-se”.388 

Os jornais se apressaram em mostrar que um delegado regional do trabalho havia se 

deslocado imediatamente para tratar do assunto. A vertente institucional presente na legislação 

trabalhista promulgada pelo governo Vargas para tratar as demandas trabalhistas continuava a ser 

                                                 
387 Correio da Manhã, 24/05/1946. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&

pasta=ano%20194&pagfis=31393  
388 Jornal A Manhã, 24/05/1946. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=116408&Pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pag

fis=30122  
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http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_05&pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20194&pagfis=31393
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encorajada como forma de dirimir os conflitos da forma mais rápida possível contribuindo para a 

construção de um consenso entre capital e trabalho. 

Seis meses depois de noticiada a ameaça de greve, o periódico carioca O Jornal noticiava 

que os trabalhadores das salinas de Cabo Frio haviam conseguido, via Justiça do Trabalho, o 

aumento de seus vencimentos. 

 

 

“40% de aumento para os trabalhadores em salinas 

Decisão do Conselho Regional do Trabalho 

Os trabalhadores em salinas de Cabo Frio pleitearam à justiça do Trabalho um aumento de 

salários. Nesse sentido pediram um aumento de 20% para os que percebem até Cr$19,90 

diários, e 40% para salários maiores. O Conselho Regional do Trabalho, em sessão de ontem, 

julgando o processo em causa, achou bem justa as reivindicações dos trabalhadores e, por 

decisão, concedeu o aumento na base de 40% para todos os trabalhadores em salinas em 

Cabo Frio”.389 

 

 

 Segundo Fontes e Pires, 

 

 

“muitos trabalhadores passaram a entender a legislação trabalhista como uma instância 

jurídica própria para os conflitos entre capital e trabalho, criando as condições e as pressões 

para a criação de um espaço institucional específico na década de 1940, a Justiça do 

Trabalho”.390 

 

 

A criação do Sindicato e a vitória institucional no primeiro embate de que se tem registro 

não resolveu os problemas da categoria, é claro, nem facilitou, doravante, a vida dos salineiros 

fluminenses, nem dos demais trabalhadores. Cerca de seis meses após a vitória dos salineiros 

fluminenses na Justiça do Trabalho, o jornal Tribuna Popular, órgão de divulgação do PCB trazia 

na sua edição de 22/06/1947391, o protesto dos estivadores de Cabo Frio contra a intervenção no 

seu sindicato. Em 27/12/1949 a Tribuna da Imprensa, jornal de Carlos Lacerda, divulgava em seu 

primeiro número a relação dos 130 sindicatos que haviam sofrido intervenção desde 1947, entre 

eles estavam o Sindicato dos Remadores Lacustres e o dos Estivadores de Cabo Frio.392 

Os salineiros cabo-frienses voltariam a ocupar os jornais novamente em 1951 quando um 

grupo de trinta operários “turbineiros”393 da Salina Pereira Bastos – cujo proprietário era o sr. Aracy 

                                                 
389 O Jornal, 16/11/1946. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_04&pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&

pasta=ano%20194&pagfis=36011  
390 Fontes e Pires, op. Cit. 
391 Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154547&Pesq=%22Estivadores%20de%20Cabo%20F

rio%22&pagfis=5013  
392 Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_01&pesq=%22Estivadores%20de%20Cabo%

20Frio%22&pasta=ano%20194&pagfis=6  
393 Turbineiros eram operários que trabalhavam numa etapa de pré refino do produto, quando ainda não havia 

as refinarias de sal, instaladas logo em seguida. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_04&pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20194&pagfis=36011
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_04&pesq=%22salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20194&pagfis=36011
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Machado, prefeito de Cabo Frio pelo PSD – entrou em greve exigindo um aumento de 50% em 

seus salários.394 

Machado se negava terminantemente a atender as reivindicações dos trabalhadores. A 

justificativa apresentada por ele era que o seu negócio era deficitário e que dependia do aumento 

no preço da tonelada de sal para poder conceder o aumento, no que era confrontado pelos operários 

que diziam que ele vendia o seu sal de forma ilegal com uma enorme margem de lucro. Segundo o 

jornal, os operários em questão fundaram a Associação dos Turbineiros, mas não encontramos 

nenhum outro registro além desse sobre essa associação que, ao que tudo indica, não foi à frente. 

Também não foi possível encontrar nenhuma informação sobre como esse caso foi resolvido. Ainda 

assim os turbineiros em greve receberam o apoio solidário dos portuários (arrumadores e 

estivadores) de modo a poder resistir à greve e não sofrer com o corte de salários durante a duração 

da mesma. Essa atitude solidária já era uma marca dos trabalhadores do Porto que, mesmo em 

períodos de trabalho normal, revezavam-se para que nenhum trabalhador ficasse sem trabalho e 

nenhuma família desassistida. 

 

 

“Os portuários, atendendo ao apelo tomaram a seguinte decisão que está sendo posta em 

prática: 4 desses trabalhadores diariamente deixam de trabalhar cedendo seu lugar a 4 

grevistas. E aqueles que, por serem fisicamente fracos, não suportam o vigor do trabalho, 

recebem uma contribuição diária dos portuários”.395 

 

 

Cabo Frio assistia a um crescimento significativo da organização dos trabalhadores ao longo 

da década de 1950 que, em parte, se beneficiava do processo de industrialização que tinha lugar na 

cidade. A proximidade entre as diversas categorias permitia uma maior troca de informações e 

experiências e uma maior mobilização por parte dos trabalhadores que resultava num sensível 

crescimento da consciência de classe daqueles trabalhadores. 

Segundo o sr. Warner José Pires Neves, do final da década de 1950 até o golpe civil-militar 

de 1964 

 

 

                                                 
394 Imprensa Popular, 2/10/1951. Esse periódico era ligado ao PCB e substituiu o jornal A Tribuna Popular. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22trabalhadores%20salinas%20cabo

%20frio%22&pasta=ano%20195&pagfis=1334  
395 Imprensa Popular, 02/10/1951. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22trabalhadores%20salinas%20cabo

%20frio%22&pasta=ano%20195&pagfis=1334 .  

Essa relação de solidariedade entre as categorias era uma marca entre os trabalhadores da cidade. Segundo 

Roberta Pimenta Bessa mostra a curiosa relação de trabalho, entre os sindicalizados e os operários não 

legalizados, que eram os reservas e que garantia lugar para que todos pudessem trabalhar. Quando não era 

possível contratar todos que precisassem “dava-se preferência aquele que estava sem trabalho há mais tempo, 

isso ocorria também com os operários legalizados. Eles gritavam para o fiscal: - dois dias (sem trabalhar), cinco 

dias; caso houvesse um “empate” o segundo critério avaliado era a diferença que cada um tinha recebido no 

último dia de trabalho: dois dias com $xx; dois dias com $x, quem recebeu menos, tinha a preferência para 

trabalhar”. BESSA, Roberta Pimenta. Porto de Cabo Frio: uma análise sobre a história do território. Trabalho 

de Conclusão de Formação Profissional, apresentado ao Instituto Superior de Educação, da Faculdade da Região 

dos Lagos, como requisito parcial à obtenção do grau de licenciatura em geografia. Cabo Frio, 2009. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22trabalhadores%20salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20195&pagfis=1334
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22trabalhadores%20salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20195&pagfis=1334
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22trabalhadores%20salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20195&pagfis=1334
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22trabalhadores%20salinas%20cabo%20frio%22&pasta=ano%20195&pagfis=1334
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“Nós enfrentamos várias greves. Como nós tínhamos o setor marítimo, porque nós tínhamos 

as dragas e as barcaças que eram fundamentais para a Álcalis e, nós tínhamos uma eclusa 

que tornava possível uma barcaça no nível de água da lagoa passar pro nível do canal que 

era o nível do mar. Porque o canal tinha uma sangria pro mar, ele se comunicava com o mar 

e ia até o nosso porto lá na Álcalis, na área de produção mesmo, a gente fez um porto lá; 

dragou e fez um porto. Então, nós tínhamos muitos marítimos, várias barcaças, fora as duas 

dragas. E isso, antigamente, eu não sei se ainda hoje é assim... eletricista é num sindicato, 

marinheiro é num sindicato, moço de convés é num sindicato, mestre é num sindicato, se eu 

não me engano eram onze. Então a gente tinha que lidar com esse monte de sindicato, tudo 

com sede em Niterói. E isso era um trabalho muito difícil. Eles viviam em greve, naquela 

época era uma época muito ruim que acabou na revolução, de 64”.396 

 

 

Essa diversidade de trabalhadores e de sindicatos “trazidos” pela Álcalis funcionava como 

uma correia de transmissão na qual os diferentes trabalhadores trocavam informações e discutiam 

estratégias conjuntas que agiam de modo a se retroalimentar fortalecendo os diferentes grupos em 

suas especificidades e os laços de ligação entre eles. 

 

4.10 PEQUENOS PERSONAGENS, GRANDES HISTÓRIAS 

 

Seu Aldir José de Souza, mais conhecido como Didi do Sindicato, um dos líderes da grande 

greve dos salineiros de 1960, nos contou que entrou no sindicato quase que por acaso. Quando saiu 

do escritório em Perynas, onde era responsável pelo pagamento dos operários, foi trabalhar na 

cooperativa da empresa para acertar as contas que estavam todas erradas. Na ocasião ele recebeu 

de Nicanor Pereira Couto a promessa de que a cooperativa depois de arrumada as contas, poderia 

ficar para ele que, então, passaria a explorá-la. Contudo, com a entrada do novo gerente (Omar 

Fontoura) os planos da empresa mudaram. Curiosamente, foi graças às mudanças de plano que o 

seu Aldir acabou se aproximando do sindicato.  

 

 

“Eu, morava ali [Palmeiras] e trabalhava lá [Perynas]... Eu era novo e tal... Na ocasião, 

quebrei a ... tive uma fratura na perna... Ele [Nicanor Pereira Couto] veio me visitar... Então, 

eu dormia em cima de uma caixa de madeira grande que minha avó guardava a roupa e ali 

tinha uma esteira, que é aonde eu ficava, ainda mais com a perna sem poder mover, não 

podia dormir no meio de ninguém...Ele foi lá me visitar, aí, que passou a gostar mais de 

mim, porque a chave do cofrezinho lá, dele, só quem sabia era eu, que era empregado de 

confiança ali no escritório... Ele naturalmente, deve ter pensado ‘Esse homem que fica com 

o dinheiro da companhia na mão, dorme em cima de uma... esteira, coisa que não tem nada...’ 

A casa era uma casa de beira de praia, assim... Coitado, não tinha nada, um quarto, uma sala, 

uma cozinha e o outro quarto... Corredorzinho lá... Ele deve [ter dito]: “Ele deve ser muito 

sério pra não mexer em nada, pra não carregar dinheiro”, né... Era a minha casa... Tanto que 

ele, quando botou a cooperativa lá, ele disse: ‘Aldir, nos primeiros dois meses o negócio não 

tá indo bem, não...’ (...) ‘O senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai fazer a força de sair do 

escritório uma hora antes todo dia e vai pra cooperativa, até fechar. Nós vamos lhe pagar, 

além dos coisa aqui, mais um dinheirinho... Quero que o senhor faça isso pra pagar esses 

dois devedores nosso que é Grilo Paes e esse outro aqui... de Iguaba...’ Fiquei lá, batalhando, 

batalhando, batalhando... Foi quando ele morreu... Eu, eu já tava com todos eles liquidado, 

pago, que eu... Veio o tal do Omar [Fontoura] e disse ‘Ó, o senhor vai embora da companhia, 

vai pro escritório de Cabo Frio’. Eu digo: 

– ‘Olha, mas quem erra... A promessa do Nicanor, antigo gerente, quando terminasse de 

pagar isso tudo aqui, ele ia me dar a cooperativa, pra mim trabalhar como um comércio 

                                                 
396 Entrevista concedida pelo sr. Warner José Pires Neves em 17/05/2010. 
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meu... Quer que eu vá embora?’ – ‘Não, o senhor vê quanto pagou aí, que nós damos o 

dinheiro”. 

Eu disse, ó... Foi o que me ajudou a fazer essa casinha que eu tenho lá no centro, que, já 

tava, naquele tempo, parece que duzentos e poucos mil reais, mas, valia, era... 

(...) 

Entrevistador 1: O senhor começou a atuar no sindicato quando? Quando é que o senhor 

passou a ter uma... 

Seu Didi: Comecei em mil novecentos e sessenta... Quando eles me tiraram de lá, eles deve 

ter um arrependimento, isso... Porque se eu ficasse lá, na Perynas, eu ficava isolado, não iam 

me, entra com os outros, que os outros tudo, (...) o Conselho Sindical... 

(...) 

Que era aqui dentro da cidade... Através desse conselho é que me botaram como presidente 

do sindicato... Se eu tivesse... Esse tal de Omar, acho que ele morreu mais (risos)... Se ele 

tivesse me deixado lá... 

Entrevistador 1: O senhor nunca teria entrado... 

Seu Didi: Eu não tinha entrado no sindicato (risos) e ele se livrava daquela greve, é... Acho 

que aquela greve foi o que acabou mais com ele... Levamos sessenta dia, o... trinta dia de 

greve, trinta dia, é...”397 

 

 

Em Cabo Frio, as articulações dos trabalhadores passavam, também, pelo PCB que, mesmo 

na ilegalidade, nunca deixou de se fazer presente. Alair Corrêa, ex-prefeito da cidade conta que 

 

 

“A minha vida política começa aos 12 anos [1954] eu... meu pai [Manoel Corrêa] era 

comunista, socialista, ele era o líder daqui da região, naquela época quando o partido 

comunista era proibido e vivia na clandestinidade. As reuniões eram na minha casa, vi minha 

casa cercada por policiais por várias noites, eles não entravam porque não tinham 

autorização judicial, mas batiam na porta, até que eu vi uma vez eles entrarem. Em busca de 

livros de documentos que pudessem vincular meu pai a esse partido clandestino que era o 

partido comunista. E naquele momento, porque eu comecei ali, não comecei porque eu vi, 

comecei pelo que eu fiz. Eu era o entregador do jornal a Voz Operaria, que era um jornal 

comunista, um jornal socialista, que depois viu sua gráfica ser invadida, e quebraram tudo. 

E depois ela ressurgiu com o nome de Novos Rumos, e eu entregava o jornal nas casas dos 

comunistas de Cabo Frio, dos simpatizantes. Tinha pessoas que ninguém nem imaginava, 

alguns outro que eram simpatizantes, mas eu sabia todos eles, porque era eu que entregava 

o jornal um para cada um. No mercado do meu pai, ele colocava um dos seus filhos para ler 

o jornal para seus fregueses para catequizá-los para o socialismo, então, eu fui vivendo 

aquilo ali”.398 

 

 

O sentimento de solidariedade já existia entre os trabalhadores cabo-frienses desde há muito 

tempo, tendo sido amplamente registrado por pesquisadores e memorialistas da cidade. A 

consciência da exploração, a clareza com relação aos seus direitos e a necessidade de uma 

organização mais sólida e consistente vieram em seguida. No que se refere aos salineiros, elas 

tomaram forma, ao menos, desde a década de 1930. Para isso, muito contribuiu a conscientização 

que era feita, entre outros, por personagens como Manoel Corrêa que colocava um filho para 

distribuir o jornal do PCB, mesmo na ilegalidade, e outro para ler para os fregueses do bar, pois 

sabia que grande parte da população não era alfabetizada e, de outra forma, não teria acesso às 

questões que seu jornal suscitava. A ação de personagens como Manoel Corrêa, e de seu Didi do 

                                                 
397

 Entrevista concedida pelo sr. Aldir José de Souza – Didi do Sindicato – em 30 de junho de 2014 a mim e ao 

professor Vinícius Teixeira Santos (IFF – campus Cabo Frio). 
398 Entrevista concedida pelo sr. Alair Corrêa ao autor e à professora Karla Maria Rios de Macedo em 

03/07/2019. 
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Sindicato, foi fundamental na construção de uma consciência de classe e na organização dos 

trabalhadores de Cabo Frio. 

Em 1953 o Instituto Nacional do Sal através do seu órgão de divulgação – a Revista Brasil 

Salineiro – trazia em suas páginas uma matéria cujo título era “Os heróis corcovados”. A matéria 

era basicamente uma exaltação aos trabalhadores das salinas na qual o autor, ao construir um 

discurso de sobrevalorização daquelas pessoas, atribuindo-lhes características quase que sobre-

humanas, buscava justificar a situação em que eles viviam a partir de um suposto estoicismo por 

parte dos trabalhadores que, na verdade, só servia para legitimar e perpetuar a exploração a que 

sempre estiveram expostos. 

Apesar do texto ser dirigido especificamente aos salineiros potiguares, ele é algo que pode 

(e deve) ser aplicado, também, aos salineiros fluminenses e assim o usamos. Entendemos que os 

salineiros fluminenses estavam expostos a condições de exploração que, se não eram as mesmas, 

eram muito semelhantes às que estavam sujeitos os trabalhadores do sal do Rio Grande do Norte. 

Da mesma forma, as pressões institucionais a que estavam submetidos eram exercidas por uma 

mesma autarquia (INS/IBS/CES) que implementava a política para todo o setor, representando 

tanto os interesses do governo, do qual era parte, quanto os interesses dos proprietários de salinas, 

que tinham presença e acesso franqueado às decisões do órgão. 

Diz o texto de Al Neto 
 

 

“Os brasileiros precisam imitar a Pedro Álvares Cabral e descobrir o Brasil. Porque o Brasil 

é um gigante desconhecido para a maioria dos que aqui vivem. 

(...) 

Você sabia que na[quela] terra (...) vive um grupo de heróis a lutar diariamente pelo Brasil? 

Como verdadeiros heróis, aqueles homens não tem um nome. Não se chama Sua Excelência 

Tal e Tal. Você não encontrará o retrato deles nos jornais. 

São os operários do parque salineiro (...). 

Eles produzem no meio dos maiores sacrifícios, quase todo o sal de que a nação precisa”. 

Para que você compreenda o que é o esforço desses homens é preciso recordar que o sal é 

um produto da natureza cuja colheita não abrange o ano inteiro. 

Desta forma, o operário do sal não pode ter uma situação de perfeita estabilidade. 

Ele trabalha durante seis meses com regularidade, recebendo salário e vivendo com relativa 

segurança. 

Mas depois o sal acaba e ele tem que se arranjar como melhor pode até a próxima colheita. 

Entretanto, a falta de estabilidade não é o único inconveniente na vida do salineiro. Há 

outros, e bem grandes. 

Entre estes outros inconvenientes, figura a questão dramática da deformação física. 

(...) 

Mas, as dificuldades dos salineiros vão mais longe. 

O cloreto de sódio e o iodo do sal são tremendos agentes de irritação da pele. 

Primeiro o operário que trabalha no sal começa a sentir uma comichão, que se vai alastrando 

pelo corpo todo. 

Pouco a pouco, formam-se nos lugares que comicham verdadeiras feridas que ardem como 

se fossem queimaduras. 

Isso tudo é duro de aguentar. Mas, onde se nota que os salineiros são verdadeiros heróis é 

no espírito com que enfrentam essa vida difícil. 

“Aqueles homens – afirma Noronha Costa – não se queixam, e quando alguém quer 

explorá-los com arengas comunistas ficam surdos. 
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Na verdade, entre aqueles heróis os comunistas têm cada vez menor número de 

adeptos, pois em que pesem todos os sacrifícios que fazem, os operários das salinas são, 

acima de tudo, brasileiros”.399 (grifos meus) 

 

 

Ao naturalizar a situação à qual os salineiros estavam expostos o autor se exime, assim como 

aos patrões e à autarquia, de qualquer responsabilidade. A frase “Desta forma, o operário do sal 

não pode ter uma situação de perfeita estabilidade” condena os trabalhadores à própria sorte. 

Diante da total ausência de propostas para sanar o problema da sazonalidade, que era um dos 

principais problemas enfrentados pelos salineiros, restava ao autor do texto fazer deles o herói do 

título que, como tal, deveriam aceitar resignados o seu destino. 

Ao final o texto reforça o discurso anticomunista de modo a negar aquilo que pudesse, de 

alguma forma, significar a reivindicação de direitos e a possibilidade de organização por parte dos 

trabalhadores. A necessidade de negar a presença do comunismo entre os salineiros, de forma tão 

veemente, nas páginas da revista do Instituto do Sal, opondo o “ser comunista” ao “ser brasileiro” 

e atribuindo aos salineiros uma surdez às “arengas comunistas”, demonstra que essa questão estava 

mais viva e presente nos aterros das salinas do que o autor, o governo e os patrões desejavam. 

 

4.11 DA DÉCADA DE 1950 À DÉCADA DE 1960: O AMADURECIMENTO DO 

SINDICATO E A FORÇA DOS TRABALHADORES. 

 

No final da década de 1950 houve no Brasil, fruto do amadurecimento do movimento 

sindical ao longo das décadas de 1940 e 1950, a eclosão de um número expressivo de movimentos 

grevistas400. Os princípios que embasaram e estimularam a criação de sindicatos na Era Vargas, e 

que buscavam manter esses mesmos sindicatos na órbita do governo de modo a permitir o controle 

sobre eles, facilitando e estimulando uma relação entre patrões e empregados teve relativo sucesso 

durante algum tempo, contudo, na década de 1950, esse modelo já dava mostras do seu 

esgotamento401. 

Segundo Marcelo Badaró, o aumento exponencial de movimentos reivindicatórios fez com 

que o movimento sindical passasse a “ser apontado como um dos protagonistas do período 

imediatamente anterior ao golpe de 1964”402. Esse protagonismo é fruto do amadurecimento do 

movimento sindical que viria a se expressar, como ele bem demonstrou, no aumento do número de 

greves no período. Do ponto de vista político, aquele era um momento que favorecia os 

                                                 
399 Revista Brasil Salineiro, ano 1 – Novembro, 1953 – nº 2, p. 11. 
400 Na análise que faz do período, Marcelo Badaró localizou 480 greves entre 1945 e 1964, sendo 307, só no 

período compreendido entre 1958 e 1963. MATTOS, Marcelo Badaró. Greves, sindicatos e repressão policial 

no Rio de Janeiro (1954-1964). Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 24, nº 47, p.241-70 - 2004 
401 Em sua obra sobre as trajetórias dos operários da fábrica Nitro Química em São Paulo nos anos 50, Paulo 

Fontes mostra como os mecanismos utilizados pela empresa para arrefecer os ímpetos dos trabalhadores no seu 

sindicato é eficaz durante um longo período, mas insuficiente para conter a luta por direitos quando as 

contradições do sistema tornam-se mais evidentes e o modelo não é mais capaz de dar resposta que impeça a 

mobilização da categoria. 
402 MATTOS, Marcelo Badaró. Op. Cit. 
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trabalhadores; Fontes e Macedo demonstram, com relação à greve dos 400 mil que a posição de 

centralidade que trabalhadores e sindicatos assumiram na vida pública, naquele momento, 

contribuiu para que fossem “cortejados por diferentes forças políticas [num] tempo em que quase 

nenhum político, por medo, demagogia ou razões ideológicas, ousava ser abertamente contra uma 

manifestação operária daquele vulto”.403 

Em Cabo Frio, a partir de 1957, houve uma sucessão de movimentos grevistas que 

culminaram na grande greve dos trabalhadores de salinas de 1960 e que foi apoiado pelas demais 

categorias de trabalhadores da cidade, demonstrando um sensível crescimento da consciência de 

classe que, em última instância, se expressou na eleição de um representante dos trabalhadores do 

sal para a Câmara de Vereadores em 1962. 

A mobilização dos trabalhadores de salinas fez com que naquele ano de 1957 o tão esperado 

ressarcimento pela insalubridade fosse conquistado. Sem que tivesse sido necessário uma greve, 

naquele momento, o direito buscado ao longo de décadas acabou vindo pela via institucional. 

Segundo o jornal Imprensa Popular, a portaria número 36, de 12 de julho de 1957, assinada pelo 

titular da Pasta do Trabalho, com base no parecer do DNT (Departamento Nacional do Trabalho), 

concedia o tão esperado adicional de insalubridade. Dizia o texto: “São considerados insalubres no 

grau médio, grupo XII, da Portaria Ministerial número SCN 1/39, as atividades com tempo integral 

de jornada de trabalho e diretamente relacionada com os métodos utilizados na extração de Sal nas 

salinas”.404 

Seu Aldir, o Didi do Sindicato fala das condições de trabalho degradantes a que os salineiros 

estavam expostos. 

 

 

“Didi do Sindicato: “Naquela ocasião nem a insalubridade eles recebiam. Então nós 

tivemos que fazer uma greve, pra poder receber a insalubridade e o material de PROTEÇÃO 

da salina que eles não davam: óculos, por causa da catarata e quando a água, quando o sal 

se oferece é justamente no verão, que esquenta muito, então, uma série de coisas... 

(...) 

Didi do Sindicato: Não, não, não... O problema maior era esse mesmo... Era a catarata, 

entendeu... O sol muito quente... 

ENTREVISTADOR 1: O pé rachava também... 

Didi do Sindicato: É... Também... A proteção nos pés, que é, era bota... E a, a, que a salina 

quando ela tá produzindo, o sol bate nela, ela chega a reluzir... Não sei se o senhor já conhece 

isso... O senhor de longe já via aquilo... Chega a, tá... hã... que tá, tá alumiando, aquela, 

aquele raio de luz, é que provoca a... 

ENTREVISTADOR 1: A catarata... 

Didi do Sindicato: ...a catarata nas vistas do operário (pausa). Nós batalhamos em mil 

novecentos e sessenta, eles passaram a dar o material. Foi uma luta danada (pausa)”.405 

 

 

                                                 
403 FONTES, Paulo e MACEDO, Francisco. Piquetes como repertório: organização operária e redes sociais 

nas greves de 1957 e 1980. Topoi, Rio de Janeiro, v. 18, n. 34, p. 23-47, jan./abr. 2017. 
404 Imprensa Popular, 1º/02/1958. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22Extra%C3%A7%C3%A3o%20do

%20sal%22&pasta=ano%20195&pagfis=14907  
405 Entrevista concedida pelo sr. Aldir José de Souza – Didi do Sindicato. op. Cit. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22Extra%C3%A7%C3%A3o%20do%20sal%22&pasta=ano%20195&pagfis=14907
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=108081&pesq=%22Extra%C3%A7%C3%A3o%20do%20sal%22&pasta=ano%20195&pagfis=14907
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Essa condição de trabalho degradante vivida pelos salineiros em 1957 era a mesma 

enfrentada em 1960. O fato de terem conquistado o direito não fez com que ele fosse efetivado. 

Também não era em nada diferente da situação expressa pelo INS, sete anos antes, nas páginas da 

sua revista Brasil Salineiro. Segundo o próprio Instituto a lida do sal era árdua e, “algumas vezes, 

traiçoeira. A intensidade dos revérberos solares nos cristais de sal ofusca-lhe a visão, quando não 

cega completamente. E o efeito corrosivo do sal, pelo tempo, abre-lhe feridas e deforma-lhe os 

membros”.406 

Em agosto de 1959, a Tribuna da Imprensa noticiava o fim da primeira greve dos 

trabalhadores da recém-inaugurada CNA – Companhia Nacional de Álcalis. 

 

 

“Acabou greve de Cabo Frio com o aumento. 

Depois de duas semanas de greve, os trabalhadores da Companhia Nacional de Álcalis 

voltaram ao trabalho na manhã de hoje, com a assinatura do novo contrato coletivo de 

trabalho celebrado no Departamento Nacional do Trabalho, ontem. Os trabalhadores da 

Álcalis estavam reclamando o pagamento do abono de 30% concedido aos funcionários 

públicos , melhores condições de transportes e pagamento de insalubridade aos 

carvoeiros”.407 

 

 

A relação do sindicato dos trabalhadores da Álcalis com a empresa era, no mínimo, tensa. 

Dirigida por generais desde a sua fundação, a Álcalis trazia na sua direção uma certa tradição 

autoritária que aumentava a resistência àquilo que os generais entendiam como uma quebra na 

hierarquia, uma insubordinação da cadeia de comando por parte dos trabalhadores que ousassem 

questionar a empresa. 

No período que antecedeu a greve da Álcalis em 1960 era tenso o clima no distrito de Arraial 

do Cabo e, segundo Walter Pereira, 

 

 

“Havia um ambiente de perseguições a militantes sindicais em que a administração da CNA 

procurava desmobilizar e desprestigiar o sindicato, ignorando, inclusive, a decisão do 

Ministério do Trabalho em relação ao pagamento do adicional de insalubridade e 

periculosidade a que os trabalhadores tinham direito. Manuel Ferreira Torres, em carta 

subscrita em conjunto com dezenas de trabalhadores, protestava contra as prerseguições que 

vinham ocorrendo dentro da CNA, especialmente pelo superintendente da empresa, coronel 

Aluízio da Silva Moura, contra os companheiros sindicalizados e até mesmo contra os 

membros da diretoria do sindicato. O militar-superintendente além de recusar-se a dialogar 

com o Sindicato vinha demitindo todos aqueles que participavam da luta sindical, como 

Semonides Sebastião Dias, suplente do delegado sindical Manuel Ferreira Torres, junto à 

Federação; Eronides Pureza da Silva e mais dois vigilantes que foram eleitos em uma 

assembleia para integrar a comissão de interesse da classe”.408 

 

 

                                                 
406 Revista Brasil Salineiro, Brasil Salineiro, ano 1 – Novembro, 1953 – nº 2, p. 28. 
407 Tribuna da Imprensa, 20/08/1959. Disponível em:  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_01&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Fri

o%22&pagfis=45424  
408 PEREIRA, Walter Luiz Carneiro de Mattos. Cabo das tormentas e vagas da modernidade: uma história da 

Companhia Nacional de Álcalis e de seus trabalhadores Cabo Frio (1943 – 1964) Arraial do Cabo. Tese de 

doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal. A riqueza de 

elementos que a tese de Walter Pereira traz, contribui para analisar diferentes aspectos de Cabo Frio e não apenas 

da Álcalis, ao longo do período por ele abordado. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_01&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=45424
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=154083_01&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=45424
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No ano seguinte ao acordo assinado em agosto de 1959, a Álcalis daria início a uma greve 

de grandes proporções que acabaria por contagiar e estimular outras categorias de trabalhadores na 

cidade na luta por seus direitos. Apesar de curta, a greve iniciada em 31 de maio de 1960, foi 

amplamente vitoriosa e comemorada por seus trabalhadores, 48 horas depois de iniciada. 

 

 

“Depois de quase um ano de lutas, os trabalhadores da CNA, após uma greve de 48 horas, 

iniciada em 31 de maio de 1960, tentavam encaminhar uma série de questões. Quanto à 

recusa da empresa em readmitir os três militantes sindicais demitidos, os próprios 

trabalhadores, embora penalizados com a demissão, abriram mão do retorno deles à CNA, 

tendo em vista a ‘grande vitória alcançada pela greve’”.409 

 

 

A vitória dos trabalhadores da Álcalis ecoou por toda a região e serviu de estímulo para as 

lutas das outras categorias de trabalhadores da cidade que buscavam seus direitos. 

Com o título “Cabo Frio: Operários das Salinas, Arrumadores e Estivadores em Greve”, o 

jornal Última Hora do dia 08 de junho de 1960, anunciava a vitória dos trabalhadores da Álcalis e 

o novo movimento grevista que tinha como principal característica o apoio solidário entre as 

diferentes categorias o que demonstrava um elevado nível de consciência de classe por parte 

daqueles trabalhadores. 

A greve da Álcalis, sob diversos aspectos, se assemelha e antecipa, a greve da paridade que 

só viria a ocorrer seis meses depois e reuniu Marítimos, Ferroviários e Portuários envolvendo cerca 

de 1,6 milhão de trabalhadores no país,410 representados por 56 sindicatos. Em seu artigo Badaró 

analisa esse movimento e afirma que “não se pode menosprezar a importância de algumas greves 

que reuniram diversas categorias, como a ‘greve da paridade’ ou as ‘greves da legalidade’”.411 

Em 10 de novembro de 1960, o jornal Diário Carioca estampava em sua manchete: 

“Prossegue a greve pela paridade em todo o Brasil”412. 

Pelas suas características – o caráter de solidariedade, objetivos políticos, e pela repressão 

sofrida – ela em muito se assemelha ao que havia ocorrido em Cabo Frio em maio daquele mesmo 

ano, com a vitoriosa greve da Companhia Nacional de Álcalis e a subsequente greve das demais 

categorias de trabalhadores da cidade; a grande diferença, evidentemente, fica por conta, 

principalmente, do volume de pessoas envolvidas no movimento. Quanto a isso, Walter Pereira 

levanta uma questão com a qual concordamos e consideramos importante fazer esse registro de 

modo a contribuir para o aprofundamento da discussão acerca das lutas dos trabalhadores e de seus 

sindicatos. 

 

 

                                                 
409 PEREIRA, Walter Luiz Carneiro de Mattos. op. Cit. p. 284. 
410 Cf o Memorial da Democracia, disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/greve-paralisa-

pais-e-conquista-paridade  
411 MATTOS, Marcelo Badaró. Greves, sindicatos e repressão policial no Rio de Janeiro (1954-1964). Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 24, nº 47, p.241-70 – 2004. 
412 Jornal Diário Carioca, 10/11/1960. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/pdf/093092/per093092_1960_09930.pdf  

http://memorialdademocracia.com.br/card/greve-paralisa-pais-e-conquista-paridade
http://memorialdademocracia.com.br/card/greve-paralisa-pais-e-conquista-paridade
http://memoria.bn.br/pdf/093092/per093092_1960_09930.pdf
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“Se como afirma Badaró, a greve da paridade marcou o início de uma outra fase de 

mobilizações nos sindicatos, naquele período em que motivações econômicas associavam-

se a objetivos políticos, podemos não somente concordar, como antecipar um pouco esse 

marco, para percebê-lo a partir de maio de 1960, em Cabo Frio, capitaneado pela CNA, com 

fortes exemplos de solidariedade adensada pela campanha dos salineiros, cujos fatores 

econômicos foram plenamente explicitados, aliados a fatores políticos dos quais não podem 

ser dissociados, até pela própria dimensão a repressão. Nesse caso, também, as greves 

estavam atreladas ao crescimento das bases sindicais compartilhadas entre comunistas e a 

esquerda trabalhista nos sindicatos locais. Portanto, o movimento grevista em Cabo Frio, 

passa a ser um dado importante nos estudos que têm como objeto a luta dos trabalhadores e 

dos seus sindicatos”.413 

 

 

Como afirma Pereira, esse é um dado importante para que possamos situar as lutas que 

tiveram lugar em Cabo Frio no plano nacional e ampliar o entendimento sobre a participação dos 

trabalhadores na vida política não só de Cabo Frio, mas num escopo muito mais amplo que abrange 

as lutas sindicais no Brasil ocorridas naquele momento. 

 

4.12 A GRANDE GREVE DE 1960 

 

A grande greve dos salineiros fluminenses ocorrida em junho de 1960 eclodiu após diversas 

tentativas infrutíferas de acordo cuja principal marca era a intransigência por parte das grandes 

empresas que sequer sentavam à mesa de negociações. A ausência do representante de Perynas, 

principal empresa da região, dificultava o entendimento entre as partes e acirrava o clima entre 

patrões e empregados. Na ausência de um acordo, os salineiros fluminenses, seguidos das demais 

categorias da cadeia produtiva do sal iniciaram, então, a sua greve. 

 

 

“Terminada vitoriosamente a greve dos trabalhadores da Cia Nacional de Álcalis de Cabo 

Frio, prossegue sem solução o movimento paredista dos operários das ‘Salinas Perynas’ 

(Miguel Couto) e ‘Salinas Ponta do Costa’, movimento a que vieram se juntar, a partir de 

sábado os estivadores e portuários, que operam nas indústrias salineiras daquele município. 

Por outro lado, os trabalhadores nas indústrias da construção civil têm marcado uma 

assembleia para sexta-feira, tudo indicando que paralisarão também suas atividades, 

reivindicando aumento salarial. Os trabalhadores da Cia Nacional de Álcalis, em vista de 

compromisso assumido com os demais grevistas, poderão cruzar novamente os braços em 

solidariedade aos trabalhadores das demais categorias que estão em greve”.414 

 

 

Com a mobilização conjunta dos salineiros, estivadores, arrumadores e operários da 

construção civil e contando ainda com o apoio dos trabalhadores da Álcalis o movimento, que tinha 

como foco principal as salinas da região, cresceu rapidamente. Segundo seu Aldir, 

 

 

“Foi todo mundo, até os da Álcalis... A Álcalis era, era Altamiro nessa época... Altamiro... 

Já morreu, tadinho... Então... Entrou Álcalis, entrou, entrou extração do sal, Álcalis, 

arrumador, estivador e, e, e construção civil também... Todo mundo entrou, levou todo 

                                                 
413 PEREIRA, Walter Luiz Carneiro de Mattos. op. Cit. 
414 Última Hora, 08/06/1960. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%2

0sal%22&pagfis=64835  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=64835
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=64835
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mundo ali, cada um tinha uma reivindicação: aquele que não tinha insalubridade, quem não 

tinha coisa, era salário, era né... Eu sei que ficou todo mundo...”415 

 

 

Entre as principais reivindicações das categorias do movimento grevista deflagrado no 

sábado (04/06) pela manhã, constavam as seguintes: concessão de abono provisório escalonado aos 

salineiros de acordo com os salários de cada trabalhador nos moldes do que foi concedido aos 

trabalhadores da Álcalis com retroatividade para 1º de março de 1960; salário mínimo de 

Cr$9.000,00 (nove mil cruzeiros) para os salineiros de Cabo Frio e de Cr$8.000,00 (oito mil 

cruzeiros) para os de São Pedro da Aldeia; além do cumprimento de normas e leis já consolidadas, 

como era o caso do pagamento da insalubridade. Os salineiros exigiam, ainda, que fosse feito o 

pagamento da insalubridade, que havia sido aprovada em julho de 1957, no grau médio a todos os 

trabalhadores em salinas de evaporação de Cabo Frio e São Pedro d’Aldeia416, retroagindo à data 

da Portaria Ministerial que a reconheceu, além da  

 

 

 “Assinatura imediata das carteiras profissionais do pessoal das salinas cujas carteiras não 

foram subscritas pelos empregadores. Transferência dos prejuízos das salinas, quando 

houver, dos salineiros contratados para os salineiros contratantes. Restabelecimento dos 

serviços médicos e dentários do Instituto, suprimido após o aumento da taxa de Cr$15,00 

para Cr$35,00, por tonelada de sal, e pagamento dos médicos e dentistas que prestavam 

serviços e não recebem desde janeiro. Fornecimento aos trabalhadores do equipamento de 

higiene do trabalho determinado pelo DHST, a saber: – calção de borracha e chapéu de 

carnaúba. Reconhecimento do trabalho de natureza não eventual dos trabalhadores de salinas 

domiciliados nas áreas das mesmas”.417 (grifo meu) 

 

 

A inserção dos salineiros contratantes – que tinham um Contrato de Meia – na pauta de 

reivindicações demonstra que os aspectos que os aproximava eram maiores do que as possíveis 

diferenças existentes historicamente entre os meeiros e demais trabalhadores das salinas. 

Esse era um período em que o processo de concentração de capital com a incorporação de 

pequenas salinas pelas gigantes do setor já se fazia sentir de forma sensível418. O processo de 

industrialização do sal a partir da utilização da salmoura em tanques à vácuo levou as grandes 

                                                 
415 Entrevista concedida pelo sr. Aldir José de Souza – Didi do Sindicato – em 30 de junho de 2014 a mim e ao 

professor Vinícius Teixeira Santos (IFF – campus Cabo Frio). 
416 Os jornais faziam menção apenas à Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, contudo, como mostra o próprio nome 

do Sindicato “Trabalhadores na Indústria de Extração de Sal o alcance do sindicato ia até Araruama” e o 

depoimento dado por seu Didi (nota 25), o alcance do sindicato ia até Araruama. 
417 Última Hora, 09/06/1960 – Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%2

0sal%22&pagfis=64851  
418 A revista Brasil Salineiro no seu número 2, de novembro de 1953, dizia que para o pequeno produtor não 

havia saída sozinho e sugeria como alternativa a criação de cooperativas. “Cooperativismo, salvação do pequeno 

salineiro” pp. 31-2. Nesse caso não era a aquisição da pequena propriedade pelos grandes produtores mas a 

constatação, por parte do instituto, da impossibilidade da existência dos pequenos salicultores. Em 1960 alguns 

produtores potiguares já haviam proposto a criação de um salina única no Rio Grande do Norte como forma de 

superar as dificuldades, mas a ideia não foi a frente. A partir de 1967, também no Rio Grande do Norte, a entrada 

de grande volume de capital estrangeiro propiciou grande concentração na produção e na renda. Era a 

consolidação de um processo em que o pequeno produtor foi sendo diminuído, pressionado e incorporado pelas 

grandes empresas. Ver CHRISTOVÃO, João H. O. op. Cit. p. 80 e seguintes. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=64851
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=64851
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empresas a acelerar o processo de aquisição das pequenas salinas e precarizar ainda mais o trabalho 

dos salineiros, incluindo aí, aqueles que adquiriam um Contrato de Meia. 

Os estivadores cobravam o compromisso moral assumido pelo senador Miguel Couto Filho, 

proprietário de Perynas, de embarcar pelo menos 60% da produção da empresa por via marítima e 

estender essa porcentagem aos demais exportadores, de modo a garantir à categoria um espaço que 

vinham perdendo ano após ano para o transporte rodoviário desde o início da década de 1940. Em 

1960 grande parte do sal já era transportada por caminhões e havia uma diminuição no volume 

transportado tanto na estiva quanto pela Estrada de Ferro Maricá, que acumulava sucessivos 

prejuízos. A diminuição no número de pessoas e de cargas transportadas ano após ano pela ferrovia, 

levaria, dois anos depois, ao início do desmonte da ferrovia Neves-Cabo Frio com Cabo Frio sendo 

a primeira estação a ser desativada pela EFM. 

Já os arrumadores reclamavam o direito de o trabalho de arrumador ser feito apenas por 

pessoal sindicalizado de modo a fortalecer o sindicato e as lutas da categoria. 

Ainda que restritas às condições de trabalho e à remuneração recebida, as reivindicações 

dos trabalhadores foram tidas pelos patrões como sendo de inspiração comunista. Seu Aldir conta 

que “com esse negócio da gente defender o trabalhador, naquela época, em sessenta, sessenta e 

dois, era comunista... Qualquer um que defendia o pequeno, o trabalhador, era comunista...”419  

A resistência por parte do grande capital e do(s) governo(s) ao PCB vinha desde a sua 

criação e sempre ficou evidente.  Esse antagonismo acentuou-se após os levantes de 1935 que foram 

o pretexto necessário para a cassação de seus líderes e desarticulação do partido durante o governo 

Vargas. Posto na ilegalidade, isso não impediu que o PCB fizesse uma forte oposição ao governo, 

até o momento em que o Brasil entrou na Segunda Guerra contra o Nazi-fascismo. Em 1945 o PCB 

voltaria à legalidade, mas só permaneceria nessa posição por um curto período. A partir de 1947, 

com o acirramento político internacional no contexto da Guerra Fria, o PCB voltaria a amargar um 

longo período na ilegalidade que se estenderia pela década de 1950. 

Segundo Antônio Luigi Negro 

 

 

“é preciso concluir e constatar que o partido que almejava ser o partido da classe operária, e 

que em vários momentos históricos efetivamente o foi , assim como os sindicatos o foram, 

estava, assim como os sindicatos estavam, na linha de fogo da mira dos serviços de 

inteligência, vigilância e sabotagem. Serviços estes, aliás, que não estavam apenas 

organizados na ‘odiosa polícia política’, mas também nas máquinas dos empresários e do 

governo federal”.420 

 

 

                                                 
419 Entrevista concedida pelo sr. Aldir José de Souza – Didi do Sindicato. op. Cit. 
420 NEGRO, Antônio Luigi. Um PCB é pouco, dois é bom, três é demais. A participação operária na política do 

pós-guerra. História, São Paulo, n.21, p. 251-282. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25220/1/2002%20NEGRO%20um%20PCB%20%c3%a9%20pouco

%2c%20dois%20%c3%a9%20bom%2c%20tr%c3%aas%20%c3%a9%20demais.pdf  

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25220/1/2002%20NEGRO%20um%20PCB%20%c3%a9%20pouco%2c%20dois%20%c3%a9%20bom%2c%20tr%c3%aas%20%c3%a9%20demais.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25220/1/2002%20NEGRO%20um%20PCB%20%c3%a9%20pouco%2c%20dois%20%c3%a9%20bom%2c%20tr%c3%aas%20%c3%a9%20demais.pdf
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Como demonstra Negro, estar na ilegalidade nunca impediu o PCB de se articular e 

assessorar a organização dos trabalhadores e movimentos grevistas. 

Ainda que não tenhamos conseguido identificar, na greve dos salineiros aqui analisada, a 

presença dos comunistas de forma explícita, a greve se mostrou extremamente forte e bem 

articulada desde o início. Estratégias como os piquetes na entrada das salinas e, principalmente na 

porta das usinas, tornavam-se cada vez mais intensos e bem-sucedidos, mostrando a capacidade de 

identificação e aproveitamento das oportunidades surgidas, de modo a potencializar o movimento 

e propiciar que a greve atingisse praticamente todas as salinas da região. Essa capacidade de 

articulação dos diferentes sindicatos fortalecia a luta dos trabalhadores e aumentava as chances de 

sucesso. 

 

 

“Se pensássemos que os movimentos sociais são simples agregados de identidades e 

interesses, estaríamos inclinados a estudá-los por meio de seus documentos, de suas 

declarações públicas e de sua negociação interna de identidades coletivas. Mas os 

movimentos também combinam as reivindicações coletivas às autoridades com 

demonstrações de que a população é merecedora, unificada, numerosa e comprometida. E 

isso dirige nossa atenção para as ações públicas – as performances – que os movimentos 

apresentam, tanto para marcar suas demandas às autoridades como para criar e manter seus 

adeptos. Em outras palavras, nossa concepção de movimentos dirige o foco metodológico 

para o estudo sistemático e historicamente estruturado da ação coletiva de confronto.421
 

 

 

Se por um lado havia a forte oposição dos donos das grandes salinas e a ameaça de repressão 

ao movimento, por outro os salineiros e demais trabalhadores receberam o apoio de grande parte 

da sociedade cabo-friense e de políticos locais e da capital, entre eles, o prefeito Edílson Duarte, os 

deputados Adão Pereira Nunes422 (PSP) e Bocayuva Cunha (PTB), o governador Roberto Silveira 

(PTB) e todo o seu secretariado. 

As tentativas de acordo para encerrar a greve seguiam infrutíferas. Parte do empresariado 

local se mostrava disposto a negociar, mas a resistência, principalmente por parte do senador 

Miguel Couto Filho, proprietário de Perynas, impedia o avanço na mesa de negociações. 

Em 16 de junho de 1960, treze dias após o início da greve, o exército e a polícia militar 

ocuparam a cidade sob o pretexto de pôr fim à greve que, então, já vinha sendo noticiada nos jornais 

da capital como uma ameaça à ordem pública. 

                                                 
421 McADAM, Doug; TARROW, Sidney e TILLY, Charles. Para mapear o confronto político. Lua Nova, São 

Paulo, 76: 11-48, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a02.pdf Acesso em: 01 ago. 2020. 
422 Comunista “histórico”, Adão Pereira Nunes havia sido, em 1958 – com apoio do PCB que estava na 

ilegalidade – eleito deputado federal pelo PSP – Partido Social Progressista. Na eleição de 1962 se reelegeu, 

também pelo PSP, como o mais votado do seu partido. Sobre Adão Pereira Nunes, ver: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/manuel-adao-pereira-nunes Acesso em: 10 ago. 

2020. 

https://www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a02.pdf
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/manuel-adao-pereira-nunes
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A viabilização da ocupação da cidade se deu, principalmente, a partir das pressões das 

grandes empresas, na figura de Miguel Couto Filho junto à Armando Falcão423 que, naquele 

momento, ocupava o cargo de Ministro da Justiça de Juscelino Kubitschek. 

Roberto Silveira, governador do Estado, que até então havia apoiado a ação dos grevistas, 

acabou cedendo à pressão e autorizou a ação contra os trabalhadores cabo-frienses em greve. 

Segundo o Diário Carioca, o governador do Estado teria assentido com a ação da polícia como 

forma de se mostrar equidistante na disputa em questão, mas não sem antes fazer a ressalva de que 

estaria em condições de terminar com a greve “se as partes entrassem em acordo”. 

A disputa política/sindical, passava a ser, também, uma disputa de narrativa nos jornais da 

época, de modo a atrair para si a simpatia e apoio da opinião pública, com vistas, inclusive, às 

eleições de 1962 que, apesar de não estarem tão próximas, era objeto de interesse de muitos dos 

atores envolvidos na greve. 

Segundo o jornal O Globo, Cabo Frio abrigava uma célula comunista e houve a necessidade 

de se montar uma operação de guerra para acabar com o “soviete instalado na cidade”. 

 

 
Figura 59 O Soviete de Cabo Frio424 

                                                 
423 Falcão tinha uma longa trajetória ligada a autarquias federais e empresas estatais, à produção de sal e a Cabo 

Frio, tendo se mostrado sempre muito sensível às solicitações da iniciativa privada. Ver nota nº 4, sobre a 

trajetória de Armando Falcão. 
424 Detalhe da capa do jornal O Globo do dia 17/06/1960. A linha editorial d’O Globo tinha um caráter 

anticomunista e fazia a defesa aberta dos interesses dosempresários do setor salineiro, em coro com a versão 
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Afora o fato de ter sido montada uma operação de guerra para desmobilizar os grevistas 

com um contingente de mil e duzentos homens entre soldados do Exército e da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, o restante da notícia se prestava a legitimar uma ação que tinha, por parte 

dos seus autores, a necessidade de validar o discurso de restabelecimento da ordem pública e do 

perigo da ameaça comunista contra o país. Um dia antes dessa capa o jornal O Globo já noticiava, 

 

 

“Localizado em prédio municipal, o quisto comunista vem atentando contra a ordem pública, 

a segurança pessoal dos que não lhe obedecem e a integridade da propriedade privada. 

Diante da gravidade da situação, a Companhia Salinas Perynas, a mais afetada, apelou para 

o Ministro da Justiça, com a inteira concordância do Governo estadual para que tropas 

federais sejam enviadas para manter a ordem na região.425 

 

 

O Diário Carioca, buscando aparentar uma cobertura mais equilibrada sobre a ocupação da 

cidade, iniciava a matéria com o mesmo discurso de perturbação da ordem, citando, inclusive, a 

existência de um suposto ‘governo provisório’ 

 

 

“Um ‘governo provisório’, instalado por um comando de greve de salineiros e estivadores, 

que tinha poderes até para dar salvo conduto e fechar as vias de comunicação, e que há 

dezesseis dias perturbava a vida desta cidade, foi dissolvido, hoje, ao amanhecer, quando 

mil e duzentos soldados do Exército agindo em conjunto com a Polícia Militar do Estado do 

Rio, sob o comando do coronel Luís França, tomaram a cidade, como todo o rigor de uma 

manobra de guerra”. (...) o próprio coronel França prendeu todo o Comando de Greve, que 

se preparava para agir. Oitenta pessoas foram presas, algumas delas acusadas de atos 

subversivos e de obedecer ao comando de comunistas profissionais. (...) Os ‘piquetes’ de 

greve se preparavam para sair a fim de evitar que houvesse trabalho nas usinas de refinação 

de sal e nas salinas, quando os primeiros soldados do Exército apareceram, saindo do mato 

que cerca a cidade”.426 

 

 

O equilíbrio na cobertura ficava por conta de ouvir os trabalhadores com relação às 

reivindicações que eles tinham, 

 

 

“Os trabalhadores apontam os industriais do sal como os únicos culpados pela situação. 

Asseguram que a Consolidação das Leis do Trabalho não é respeitada. Os empregados nas 

salinas e nas usinas não têm dia de descanso nem recebem o domingo em dobro; a taxa de 

insalubridade não é paga e, tampouco as horas noturnas e extraordinárias, não há carteiras 

profissionais regularizadas e o regime de férias é desconhecido. As reclamações dos 

trabalhadores contra essas irregularidades não encontraram eco, e o movimento visou a dar-

lhes força”.427 

 

                                                 
defendida pelo senador e proprietário de Perynas, Miguel Couto Filho. Disponível em: 

https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=soviet+

brasileiro&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada=1960&anoSelecionado=1960&mesSeleci

onado=6. Acesso em: 10 out. 2020. 
425 O Globo, 16 de junho de 1960, p. 3. Disponível em: 

https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=soviet+

brasileiro&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada=1960&anoSelecionado=1960  
426 Diário de Notícias, 17/06/1960 – Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_04&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Fri

o%22&pagfis=4527  
427 Idem 

https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=soviet+brasileiro&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada=1960&anoSelecionado=1960
https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=soviet+brasileiro&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada=1960&anoSelecionado=1960
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_04&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=4527
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_04&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=4527
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Ainda, segundo o jornal, havia uma postura intransigente por parte do senador Miguel Couto 

que resultou em uma articulação feita para a ocupação da cidade pelas forças federais. 

 

 

“Há dias, alguns salineiros (sic) quiseram entrar em acordo e assim terminar a greve; mas o 

senador e ex-governador Miguel Couto Filho, que é o principal proprietário das salinas, não 

quis ceder às propostas dos grevistas e se negou a participar das negociações. Os ânimos se 

acirraram e um memorial dos industriais pediu ao ministro da Justiça que a Força Federal 

controlasse o município, que se encontrava inseguro”.428 

 

 

Além da apreensão da Bandeira do Divino Espírito Santo no Sindicato dos Arrumadores a 

qual, por ser vermelha, foi atribuído ser um símbolo comunista, a ocupação da cidade pelas forças 

policiais acarretou, também, a prisão de 80 trabalhadores. A bandeira acabou sendo devolvida e os 

presos foram levados para Niterói sem que, no entanto, a relação com o nome dos detidos fosse 

fornecida. 

A cobertura mais favorável durante todo o período em que a greve se estendeu foi a do 

jornal Última Hora, cujo fundador e diretor-superintendente era o deputado federal pelo PTB, 

Bocayuva Cunha. O tom assumido pelo jornal ao longo de todo o período não foi diferente daquele 

exposto no dia 17 de junho daquele ano, quando a cidade havia sido ocupada pelas tropas do 

exército e da polícia. O Última Hora assumia o lado do trabalhador e, segundo o jornal, não houve, 

por parte das autoridades locais nenhum comunicado acerca de perturbação da ordem pelos 

grevistas. 

É provável que, de fato, não tenha ocorrido perturbação da ordem e que essa tenha ficado 

apenas no discurso dos opositores do movimento como forma de angariar apoio junto à opinião 

pública. O movimento dos trabalhadores tinha o apoio do prefeito, de parte da Câmara Municipal, 

do governador e o apoio explícito de, ao menos, dois deputados federais. Era uma situação que 

estava sob controle e não houve nenhum relato de depredação, saque ou qualquer tipo de ameaça 

aos cidadãos. A única coisa que estava “fora da ordem” era a produção de sal que estava paralisada 

por força do movimento e da consciência dos trabalhadores, mas essa tinha que estar, posto que era 

a razão do movimento. 

Obviamente que a paralisação da produção da sua principal atividade econômica significava 

a perturbação de um aspecto importante da cidade. Contudo, isso por si só não chegava a se 

constituir numa perturbação da ordem pública. Havia, inclusive, por parte dos donos das pequenas 

salinas – que eram em número muito maior, ainda que representassem um percentual da produção 

bem menor – a disposição em buscar uma solução negociada. O impedimento para o acordo devia-

se, como todos os meios de comunicação registraram, à intransigência das quatro maiores empresas 

de sal da região que tinham à frente a figura de Miguel Couto Filho, senador da República e 

proprietário de Perynas. 

                                                 
428 Idem, ibidem. 
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No dia 22 de junho, cinco dias após a ocupação da cidade pelas forças do Exército e da 

Polícia Militar, os donos das maiores empresas de sal da cidade publicaram uma nota nos principais 

jornais da capital e do Distrito Federal na qual expressavam os seus motivos para não negociar com 

os grevistas. A nota se prestava a angariar apoio político e a dar uma satisfação ao público da 

capital, que estava distante dos acontecimentos e que se informava, principalmente, através dos 

jornais nos quais a nota foi publicada. Os termos da nota não representavam o que de fato vinha 

ocorrendo e que, em grande parte, era veiculado por aquela mesma mídia. A ausência de lastro nos 

acontecimentos ocorridos e amplamente noticiados, evidenciava a tentativa de fazer daquela nota 

uma forma de legitimar a intransigente postura de não negociar com os trabalhadores em greve. A 

nota, segundo o jornal Última Hora, acusava os trabalhadores de organizarem um Comando de 

Greve que 

 

 

“expede ordens a piquetes de grevistas e manda invadir propriedades forçando a paralisação 

do trabalho de maneira violenta e, numa ousadia criminosa, determina a imobilização 

dos moinhos que conduzem água aos cristalizadores e tanques de saturação, com o que 

ocasiona prejuízos irrecuperáveis para a indústria do sal”.429 (grifo meu) 

 

 

É curioso que os empresários tão ciosos de seus lucros e tão pouco preocupados com as 

condições de trabalho dos operários, como demonstravam as reivindicações do movimento, 

recorressem a uma imagem de grande apelo sentimental – a paralisação “criminosa dos moinhos 

de vento”– para justificar a atitude de negarem-se a negociar. As acusações dos proprietários aos 

grevistas seguiam a velha cartilha que buscava associar os movimentos reivindicatórios sindical ou 

popular à baderna e à subversão da ordem. Os piquetes, por exemplo, objeto de reclamação dos 

proprietários, eram a forma possível e intensamente usada por diversas categorias de trabalhadores 

como forma de impedir o acesso aos locais de trabalho. É evidente que os trabalhadores não 

abririam mão desse expediente apenas para agradar ao patrão, justo numa situação em que a 

correlação de forças era desproporcional em favor dos empresários que pressionavam os 

trabalhadores com a ameaça de demissão. Os piquetes podiam, e eram, utilizados como argumentos 

por aqueles que, por se sentirem mais frágeis, não tinham como enfrentar a pressão dos gerentes e 

capatazes das empresas. 

 

                                                 
429  Argumentos dos grandes proprietários de salinas publicado pelo jornal Última Hora em 17/06/1960. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%2

0sal%22&pagfis=64942  Acesso em: 02 jul. 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=64942
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=64942
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Figura 60 Exposição de motivos.430 

 

A ocupação da cidade pelas forças de segurança, apesar de ter impactado o movimento, 

prendido os líderes e colocado a pequena cidade de Cabo Frio sob estado de choque, não foi 

suficiente para pôr fim à greve. Entre os 80 trabalhadores que haviam sido presos, muitos eram, 

segundo o Diário de Notícias, “incultos e quase todos de pés descalços”.431 Esse tipo de violência 

sofrido pelos trabalhadores e que buscava intimidar o movimento de modo a atender os interesses 

do grande capital era apenas uma das faces da ação dos empresários do setor. Por um lado, os 

grandes proprietários se negavam a fazer um acordo com toda a categoria e buscavam enfraquecer 

o movimento utilizando-se do poder de polícia para reprimi-los, por outro, seu Aldir nos conta das 

tentativas de dissuadir as lideranças a partir de acordos individuais espúrios para minar a resistência 

dos grevistas. 

 

 

“Mil novecentos e sessenta (pausa). É... Eu fui lá embaixo, que eles me chamaram pra 

conversar, me prometeram uma porção de coisa, que me davam um comércio lá em Niterói, 

mas, eu... Meu amigo, eu não posso aceitar nada disso... Eu sou o presidente do sindicato... 

As famílias, o senhor deve conhecer, é tudo gente pobre, vivendo na casa de uma família, 

era uma criancinha, só com aquele camisolo (camisola), outro só com o shortinho, descalço, 

                                                 
430 Jornal Última Hora, 22/06/1960. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=386030&pasta=ano%20196&pesq=%22Palmir%20Silv

a%20confirma%22&pagfis=64992  Acesso em:17 maio 2020. 
431 Diário de Notícias, 17/06/1960. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_04&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Fri

o%22&pagfis=4527  Acesso em: 17 maio 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=386030&pasta=ano%20196&pesq=%22Palmir%20Silva%20confirma%22&pagfis=64992
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=386030&pasta=ano%20196&pesq=%22Palmir%20Silva%20confirma%22&pagfis=64992
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_04&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=4527
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_04&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=4527
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dormindo no chão, é, é miséria mesmo, né... Então, se eu hoje largar tudo lá como está e vim 

aqui aceita um... Eu acho é... Não vou comer nem dormir, porque minha consciência não vai 

deixar, né... 

Ganhei, pra mim é uma boa, vou ficar numa boa, que é, e fica todo mundo lá, pior ainda do 

que está, né... 

É (pausa). Aí é que eles disseram “esse é comunista”, que disse que o comunista não aceita, 

aceita barganha, né... aí... 

Entrevistador 1: Isso, o senhor é, é, fazia parte de algum partido na época? 

Seu Didi: Eu fazia parte do partido em Cabo Frio, né... 

(...) 

Mas era partido sindical. Não tinha negócio de comunismo, não... Comunismo era até 

proibido naquela época... Até agora, há pouco tempo, é que legalizaram, né... Mas, naquela 

época, se, se tivesse partido mesmo, eles fechava... Não podia ter partido comunista, não 

(pausa). Eu pertencia e fui eleito pelo PSB...”432 

 

 

No dia seguinte à ocupação da cidade pelo Exército e pela Polícia Militar, o jornal O 

Fluminense noticiava que, mais uma vez os empregadores não compareceram “à reunião marcada 

pelo delegado regional do Trabalho a fim de que se pusesse fim à parede dos trabalhadores nas 

salinas daquele município”433. 

Passados cinco dias da ocupação, os proprietários ainda não haviam sentado à mesa de 

negociações. 

 

 

“Os donos de salinas terão hoje uma nova oportunidade – a sexta – para encontrarem-

se com representantes dos empregados e acertarem um acordo que permita terminar a 

greve em Cabo Frio, que está prestes a completar um mês e já provocou até a mobilização 

de tropas do Exército. Os operários concordaram em reduzir suas pretensões a menos do que 

a lei lhes garante para chegar a um entendimento: mas cinco reuniões realizadas até agora, 

no entanto, só eles compareceram – os patrões, não”.434 (grifo meu). 

 

 

A ausência dos patrões era a tônica nas negociações e demonstrava a intransigência por 

parte do grande empresariado. Apesar da disposição dos pequenos proprietários em negociar com 

os trabalhadores e chegar a um termo que permitisse o fim da greve e a retomada da produção, a 

posição dos signatários da nota dirigida “às autoridades e ao público”, era de estender ao máximo 

a situação e causar um esgarçamento do movimento que forçasse os trabalhadores a ceder nas suas 

legítimas exigências. 

No dia 28 de junho a greve ainda se mantinha firme e os patrões, intransigentes, negavam-

se a negociar. Segundo o periódico O Jornal, 

 

 

“Somente na próxima quinta-feira poderá ser encontrada uma solução para a greve dos 

empregados em salinasde Cabo Frio, numa nova audiência marcada para o Tribunal 

Regional do Trabalho, no Estado da Guanabara.Ainda não foi conseguido um acordo entre 

as partes devido a intransigência dos empregadores que, liderados pelo senador Miguel 

                                                 
432 Depoimento concedido ao autor. op. Cit. 
433 Jornal O Fluminense, 18/06/1960 – Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Fri

o%22&pagfis=953  
434 Jornal do Brasil, 22/06/1960 – Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Fri

o%22&pasta=ano%20196&pagfis=6477  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=953
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=953
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pasta=ano%20196&pagfis=6477
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_08&pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pasta=ano%20196&pagfis=6477
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Couto Filho, não concordam em pagar aos servidores os dias em que estes estiveram em 

greve”.435 

 

 

A greve só terminaria na quarta-feira, 29 de junho de 1960, com a vitória dos trabalhadores. 

Centenas de trabalhadores reunidos no sindicato dos estivadores ratificaram o acordo. 

Segundo o Última Hora, 

 

 

“Vitoriosos, com o acordo sindical assinado anteontem com os industriais salicultores, 

voltam hoje às suas atividades normais os trabalhadores salineiros, estivadores e 

arrumadores de Cabo Frio, após 29 dias de greve. Conquistaram o aumentode salários de um 

mil cruzeiros mensais para os que percebem até o salário mínimo e 600 cruzeiros para os 

que percebem além do mínimo. Concordaram, também, os empregadores em pagar a taxa 

de insalubridade, inclusive a importância referente aos atrasados, constando ainda a não 

punição de nenhum dos trabalhadores pela participação na greve, e também, o pagamento 

dos dias em permaneceram parados”.436 

 

 

O deputado federal Bocayuva Cunha que havia se empenhado diretamente em favor da 

causa dos trabalhadores e cujo jornal havia feito ampla cobertura favorável ao movimento, enviou 

um telegrama da China, onde se encontrava, congratulando-se com os trabalhadores. 

Seu Gabriel, cronista atento dos acontecimentos da cidade, registrou em um de seus 

cadernos. 

 

 

Figura 61 Cadernos de Seu Gabriel – Reprodução 5437 

 

 

“A Greve 

A Greve das fábricas de Cabo Frio começou no dia 30 de maio de 1960. 30-5-60. 

                                                 
435 O Jornal, 28/06/1960 – Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Fri

o%22&pagfis=4794  Acesso em: 12 abr. 2020. 
436 Última Hora, 30/06/1960 –Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%2

2&pagfis=65088  Acesso em: 12 abr. 2020. 
437 Acervo ETRL/IPHAN  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=4794
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&Pesq=%22greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pagfis=4794
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%22&pagfis=65088
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%22&pagfis=65088
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Acabou no dia 28 de junho. Miguel Couto assinou e perdeu. A questão de Mauro também. 

No dia 15 veio uma força do Rio. Os grevistas foi preso no dia 16 de junho de 1960. Voltaram 

no dia 17 os empregados começaram a trabalhar no dia 3-6-60”.438 

 

O registro do fim e do resultado da greve feito por Seu Gabriel é simbólico e esse é um dado 

que precisa ser ressaltado. A escolha da fonte não é um dado aleatório, não é a mesma coisa 

utilizarmos como fonte uma ata do acordo entre as partes litigantes, o registro feito no jornal ou a 

anotação feita na caderneta por um homem negro, trabalhador de salina e cujo pai havia sido 

escravo. A fonte, seja ela qual for, é carregada de significado e é importante que isso seja explorado 

enquanto representação do acontecimento em si. 

É simbólico que ele, o autor, entenda a vitória como parte de um processo e que personifique 

a derrota naquele que era o antagonista da luta dos trabalhadores. 

Seu Gabriel era um cronista atento e o que ele registrava, evidentemente, era carregado do 

sentido que ele dava a cada acontecimento. Ninguém dizia para ele o que deveria escrever, ninguém 

soprava no seu ouvido o que merecia ou não ser registrado nem como isso deveria ser feito. À noite, 

recolhido à sua casa, ao lado do retrato de Getúlio Vargas, Gabriel sentava e escrevia. 

 

 

Figura 62 Altares de Seu Gabriel na Casa da Flor439 

 

                                                 
438 Reprodução do texto registrado por Seu Gabriel (figura 61). Os dados não são totalmente precisos, mas como 

as demais anotações do autor, tomadas aqui como fontes importantes para esse trabalho, elas mostram o quanto 

esse evento foi importante para a cidade e como o seu desenrolar foi capaz de mobilizar o interesse de pessoas 

comuns, como ele próprio. Com relação à data de registro da volta ao trabalho anotada por seu Gabriel (3-6-

60), fica claro que ele esqueceu de colocar o numeral 0 (zero) após o 3. A ausência de letras e números é muito 

presente na escrita de Seu Gabriel que, como já dissemos, se alfabetizou tardiamente. Essas pequenas falhas em 

seus registros em nada comprometem a importância dos mesmos, cabe a nós que nos propomos a interpretá-las 

identificar os elementos que deem às mesmas o seu real significado. 
439 In: ZALUAR, Amelia. op. Cit. p. 42 



275 

 

“À direita de quem entra, uma mesinha com tampa de mármore, onde Gabriel escrevia 

também fixada na parede. Por cima, uma barroquíssima moldura de cacos e pedaços de 

bibelôs, incrustados com cimento, cerca o retrato do dono dacasa. Em seguida, do outro lado 

da passagem para o quarto, o retrato de Getúlio Vargas, por quem tinha enorme admiração, 

também emoldurado com cacos”.440 

 

 

Seu Gabriel era uma referência no local onde vivia, provavelmente uma das poucas pessoas 

que sabia ler e escrever no Vinhateiro, onde morava. Ele era um dos muitos negros que lá viviam, 

um dos muitos trabalhadores das salinas da região, um dos muitos que viviam com enormes 

dificuldades e com limitações que o seu sobrinho-neto – Seu Valdevir441 – décadas depois ainda 

experimentaria. 

Todos esses são elementos que constroem o caráter e a personalidade desse personagem que 

demonstra total consciência do que havia ocorrido e da importância daquela vitória. Essa sensação, 

esse sentimento de vitória que o levou a registrar no seu caderno a derrota de Miguel Couto é algo 

que vai além de um mero registro burocrático. Seu Gabriel, possivelmente, comemorou com seus 

vizinhos aquele triunfo, celebrou com seus colegas de trabalho nas salinas o fato de terem vencido 

após tão longa e árdua batalha. O registro de seu Gabriel é a expressão de uma consciência, a 

consciência de quem olhava para o lado e tinha com seus companheiros de trabalho o sentimento 

de pertencimento, de identidade. Pessoas que ele, mais de uma vez, havia registrado em seus 

cadernos e com quem dividia as desventuras vividas em seus locais de trabalho. Seu Gabriel tinha 

clareza de quem era, sabia pelo que lutava, e festejava a sua vitória. Por isso, ele sentencia: 

“Miguel Couto assinou e perdeu”. 

 

4.13 GANHARAM, MAS NÃO LEVARAM. 

 

No domingo, 23 de outubro de 1960 o jornal Diário Carioca registrava: “Termina greve das 

salinas –Terminou às primeiras horas de ontem a greve de protesto deflagrada pelos trabalhadores 

das salinas deste município, para exigir o cumprimento do acordo salarial assinado com os 

salineiros (sic) em fins de junho”.442 

O não cumprimento do acordo feito para o encerramento da grande greve de junho daquele 

ano revelava a intransigência dos patrões que não aceitavam a derrota que lhes foi imposta e a 

prontidão do sindicato que mantinha-se atento à luta pelos direitos dos trabalhadores, mostrando a 

sua capacidade de mobilização e o amadurecimento da categoria. 

A greve de advertência de 24 horas foi encerrada com a promessa de uma nova greve, por 

tempo indeterminado, a partir de 5 de novembro se o acordo não fosse cumprido. 

                                                 
440 Reprodução do texto da Figura 62. 
441 Ver nota 71. 
442 Diário Carioca, 23/10/1960, disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_05&Pesq=%22termina%20a%20greve%22&p

agfis=3673 Acesso em: 20 out. 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_05&Pesq=%22termina%20a%20greve%22&pagfis=3673
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_05&Pesq=%22termina%20a%20greve%22&pagfis=3673
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Em 16 de novembro daquele mesmo ano, o Última Hora anunciava: “Nova greve poderá 

ser deflagrada nas salinas de Cabo Frio: dia 18”443. O motivo para a nova greve era “[...] o fato de 

os empregadores, em vista das cláusulas do último acordo, não se julgarem obrigados a proceder a 

uma revisão salarial dentro da percentagem de aumento do salário mínimo, o que é exigido pelos 

empregados”.444 

Segundo o jornal, 

 

 

“Os trabalhadores nas salinas e usinas de sal de Cabo Frio, cujo movimento grevista a 1 de 

junho do ano em curso, culminou com a intervenção de forças federais naquele município, 

sendo, então vitoriosos em suas reivindicações, consubstanciadas em acordo firmado entre 

o Sindicato e os empregadores, reunidos em assembleia geral, no último dia nove (9), 

deliberaram a deflagração de nova greve, a partir do próximo dia 18. Foram declarações 

prestadas a ÚLTIMA HORA, pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias 

de Extração de Sal de Cabo Frio, também vereador, o Sr. Lecy Gomes da Costa”.445 

 

 

Os embates entre patrões e empregados não arrefeceram, ao contrário, em 1961 os patrões 

não abriam mão de seus lucros e negavam-se a conceder avanços à categoria, os trabalhadores, por 

sua vez, fincavam os pés na defesa de seus direitos e mostravam a força que tinham. Fortalecido, o 

sindicato, além de organizar a estrutura da entidade, apoiava as lutas gerais da categoria e as lutas 

específicas dos trabalhadores dentro de cada empresa. 

Em janeiro de 1961 o jornal Última Hora trazia a seguinte informação 
 

 

“Cabo Frio: Periculosidade – Os diretores do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Extração de Sal de Cabo Frio, srs. Aldir José de Souza, presidente, Lecy Gomes Costa, 

secretário, e João Cardoso de Almeida, tesoureiro, estiveram no Ministério do Trabalho e no 

Instituto do Sal, para tratar de interesse dos trabalhadores que representam. Ao 

Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho, solicitaram a realização de perícia para 

a constatação de periculosidade nas Usinas de beneficiamento do sal. Ao Instituto do Sal, 

solicitaram estudos para a assinatura de convênio entre aquele órgão e o Sindicato para a 

prestação de assistência médica e dentária aos trabalhadores da extração de sal de Cabo 

Frio”.446 

 

 

Seu Aldir, o Didi do Sindicato, nos fala sobre a força do sindicato e as conquistas da categoria,  

 

 

“Seu Didi: É, pois é (pausa longa). Era uma luta... Mas nosso sindicato naquela ocasião era 

um dos melhores aí... Porque eu comecei a, a trabalhar... e o Instituto Nacional do Sal, que 

eu acho que ainda existe até hoje... 

Entrevistador 1: Não. 

Seu Didi: Não? 

Entrevistador 1: Ele foi extinto. 

Seu Didi: Foi extinto... 

Seu Didi: É? 

                                                 
443 Última Hora, 16/11/1960, disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%2

0sal%22&pagfis=66624 Acesso em: 01 ago. 2020. 
444 Última Hora, 16/11/1960, op. Cit. 
445 Última Hora, 16/11/1960, op. Cit. 
446 Última Hora, 19/01/1961. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%2

0sal%22&pagfis=72511 Acesso em 1º de Agosto de 2020. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=66624
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=66624
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=72511
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=72511
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Entrevistador 1: É. 

Seu Didi: Esse instituto cobrava da, do salineiro, não era do sindicato... Cobrava do salineiro 

uma taxa, que esse, esse dinheiro era destinado à assistência social, ao trabalhador da salina... 

E eu descobri isso... Descobri e fui lá pro Instituto do Sal, que era na Avenida Rio Branco... 

Cheguei lá, conversei e tal, com quem... Secretário... Eu: “Ah, é... então o senhor pode fazer 

um convênio aqui, com a gente, que nós...”. “O senhor é que é o presidente? Então traz os 

documentos aqui que o senhor vai levar a verba pra transformar lá em assistência social para 

os trabalhadores”... Pode procurar saber, o único sindicato... Nós tinha médico e uma dentista 

de manhã, de oito a meio dia, e tinha de duas as cinco da tarde mais uma médica e um 

dentista... O médico, hoje... Acho que não, o médico era - ah, meu Deus, esqueci o nome 

dele, que trabalhava. Eram dois médicos, um de manhã e outro de tarde. Foi. E dentista, foi 

doutor Thionas e uma doutora, doutora Paula... Doutora Paula. Um trabalhava de manhã, o 

outro trabalhava de tarde. Era doutor... Doutor Rui Quintanilha, que foi nosso... E doutor - 

ô meu Deus...”.447 

 

 

O sindicato agia, assim, em diferentes frentes. Junto ao INS, exigindo o cumprimento de 

prerrogativas que não se efetivavam se não fossem provocadas; junto às empresas, quando não 

cumpriam os acordos e junto à categoria como um todo, organizando o movimento. 

Em 25 de janeiro de 1961 o jornal O Fluminense noticiava:  

 

 

“Nova greve em Cabo Frio – Temos, para hoje, do ‘Bureau Sindical de informações, o 

seguinte noticiário: O sr. Manoel Ferraz, delegado do Trabalho em nosso Estado, recebeu 

ofício do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração do Sal de Cabo Frio e 

Araruama, no qual os diretores da entidade comunicaram que os trabalhadores em 

assembleia realizada no último dia 20, deliberaram deflagrar uma greve geral a zero hora de 

hoje, caso os empregadores não efetuassem o pagamento de seus salários e não 

concordassem em outras reivindicações solicitadas pela classe. Podemos adiantar que a 

referida parede deverá mesmo ser deflagrada, pois, em contato mantido com a reportagem 

do Bureau Sindical de Informações, os diretores do órgão citado declararam que os 

empregados estão intransigentes em seus pontos de vista”.448 

 

 

Em fevereiro daquele mesmo ano o jornal A Noite, registrava numa pequena nota que 

algumas empresas seguiam descumprindo, acordos já firmados anteriormente: “Perdura a Greve – 

Completou uma semana a greve que os operários das salinas ‘Pereira Bastos’ deflagraram, exigindo 

o cumprimento do acordo sindical firmado em novembro de 1960 e ainda não cumprido pelos 

empregadores”.449 

A solicitação de laudo de periculosidade feita em janeiro de 1961, fora atendida em maio 

daquele ano. “Trabalhadores da Indústria da Extração do Sal conseguiram, ontem, o laudo de 

periculosidade da DHST, necessário ao pagamento do adicional de 20%”.450 

                                                 
447 Entrevista com o sr Aldir. op. Cit. 
448 Jornal O Fluminense, 25/01/1961. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&pesq=%22Nova%20greve%20em%20Ca

bo%20Frio%22&pasta=ano%20196&pagfis=2291  
449 Jornal A Noite, 04/02/1961. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=348970_06&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio

%22&pagfis=650  
450 Última Hora, 04/05/1961. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%2

0sal%22&pagfis=68997  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&pesq=%22Nova%20greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pasta=ano%20196&pagfis=2291
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=100439_10&pesq=%22Nova%20greve%20em%20Cabo%20Frio%22&pasta=ano%20196&pagfis=2291
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=348970_06&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%22&pagfis=650
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=348970_06&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%22&pagfis=650
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=68997
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=386030&Pesq=%22Extra%c3%a7%c3%a3o%20do%20sal%22&pagfis=68997
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Em maio de 1961, o governo de Jânio Quadros assinava com os Estados Unidos uma série 

de acordos financeiros conhecidos como Aliança para o Progresso e que se constituía num 

programa econômico do governo Kennedy para a América Latina. Na verdade, o Programa, que 

inicialmente estava previsto para durar 10 anos e que foi interrompido em 1969 no governo Nixon, 

fazia uma série de exigências fiscais aos países latino-americanos que limitava, em muito, o uso 

dos recursos. Além disso, apesar de teoricamente o programa se propor a contribuir na solução de 

problemas estruturais como o elevado índice de analfabetismo e a reforma agrária, na prática ele 

acabava por se constituir em instrumento de controle político dos Estados Unidos sobre os países 

da América Latina.451 Em agosto daquele mesmo ano Jânio Quadros renunciou e com isso a tensão 

política aumentou sensivelmente com o risco de não ocorrer a posse do vice, João Goulart.452 

Nas eleições de 1962, o país atravessava um momento delicado com Goulart presidente num 

regime parlamentarista. Só naquele ano o país já havia tido três chefes de governo453 – os dois 

primeiros do PSD e o terceiro do PTB.  

Na eleição de 07 de outubro de 1962, em meio a um contexto de grave instabilidade política, 

as urnas do município de Cabo Frio refletiram a força dos movimentos dos trabalhadores e dos 

partidos de esquerda na região. 

Miguel Couto Filho, que por ocasião da grande greve de 1960 havia se colocado contrário 

às reivindicações dos trabalhadores, assim respondeu às colocações feitas pelo deputado federal 

Vasconcelos Torres, em julho daquele ano. 

 

 

“Em consideração e respeito à Câmara dos Deputados e aos meus pares no Senado Federal, 

em chegando a Brasília, após os lamentáveis acontecimentos da greve em Cabo Frio, venho 

à tribuna para responder ao ilustre deputado Vasconcelos Torres. 

Esse grande parlamentar, ávido em fazer seu cartaz político ao meio operário do Estado do 

Rio, onde é candidato a candidato a governador, inopinadamente pretendeu agredir-me, 

explorando aquela greve, para incompatibilizar-me com os operários, aos quais devo 

dedicada colaboração nas minhas indústrias, mas que também me devem – sem falsa 

modéstia – relevantes iniciativas e bons serviços. 

(...) 

Senhor Presidente, antes de mais, quero assegurar ao deputado Vasconcelos Torres que 

jamais serei seu competidor. Pode S. Excia. Tranquilizar-se; não precisa perder-se em 

desatinos ridículos, com assertivas grosseiras que ele mesmo de consciência sabe serem 

inverídicas. 

(...) 

                                                 
451 A esse respeito, ver LOUREIRO, Felipe Pereira. Dois pesos, duas medidas: os acordos financeiros de maio 

de 1961 entre Brasil e Estados Unidos durante os governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1962). Econ. 

soc., Campinas, v. 22, n. 2, p. 547-576, ago.  2013.   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182013000200009&lng=pt&nrm=iso   
452 Os desdobramentos da política nacional com o retorno do vice-presidente da República João Goulart  que 

estava na China, a incerteza sobre ele assumir ou não a cadeira de presidente, a Campanha da Legalidade 

liderada por Leonel Brizola, o período parlamentarista (09/1961 a 01/1963) e o período que Jango governou 

como presidente não serão aqui analisados. 
453 Tancredo Neves (09/1961 a 07/1962), Francisco Brochado da Rocha (07/1962 a 09/1962) e Hermes Lima 

(09/1962 a 01/1963). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182013000200009&lng=pt&nrm=iso
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Não almejo, digo ao ilustre deputado Vasconcelos Torres, voltar à governança do meu 

Estado, já tive a suprema ventura de governar os fluminenses, dando-lhes o máximo do que 

Deus me conferiu.”.454 

 

 

A eleição, ocorrida 2 anos após esse discurso de Miguel Couto Filho, mostrou o senador, ao 

contrário do que havia dito, perdendo a corrida para um novo mandato à frente do governo 

fluminense e o deputado Vasconcelos Torres, a quem ele havia afirmado que viria candidato ao 

governo do Estado, sendo eleito para o Senado Federal. 

Em Cabo Frio as urnas foram implacáveis com aqueles que se colocaram contrários às 

reivindicações dos trabalhadores. 

Miguel Couto Filho (PSD), apesar de toda a influência que a sua família e a sua empresa 

tiveram na cidade ao longo de décadas e apesar de ainda ter mantido uma boa votação na cidade 

com 2014 votos, via diminuir o poder que exercia sobre os “seus domínios”455 onde teve menos 

votos do que o seu adversário direto – Badger da Silveira. 

Seu filho, Miguel Couto Neto, que disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do 

Estado, teve apenas 345 votos na cidade e não conseguiu se eleger. 

Badger da Silveira (PTB), que havia ocupado diferentes e estratégicos cargos no governo 

de Roberto Silveira, acabou se tornando, com a morte do governador em 20/02/1961, a escolha 

“natural” do PTB para disputar o governo do Estado e se elegeu sendo o mais votado em Cabo Frio, 

onde obteve 2.453 votos. 

Vasconcelos Torres (PTB), o deputado com quem Miguel Couto Filho havia tido um embate 

das tribunas do Congresso Nacional e que havia sido acusado de ter interesse em disputar as eleições 

para o governo do Estado, veio como candidato a senador e obteve a expressiva votação de 3.580 

votos na cidade, seguido de perto por Aarão Steinbruck (PTB), 3.529 votos. Os dois foram os mais 

votados no Estado e assumiram as cadeiras do Senado que, naquele ano, estava renovando 2/3 da 

casa. A nível estadual, Aarão Steinbruck ficou em primeiro com 313.469 votos e Vasconcelos 

Torres foi o segundo colocado, obtendo ao todo 287.372 votos. 

Miguel Couto Filho perdeu a eleição para governador, mas manteve-se no senado onde fazia 

parte do 1/3 que não seria renovado naquele ano. No seu retorno ao Senado o dono de Perynas 

migrou para o PSP onde foi líder no período de 1963 a 1965. Por ocasião do Ato Institucional nº 2 

que instituiu o bipartidarismo após o golpe civil-militar de 1964, Miguel Couto Filho filiou-se à 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional, onde permaneceu até a sua morte. 

A disputa para a Câmara Federal também trouxe surpresas. Amaral Peixoto, apesar de ter 

sido o primeiro colocado no Estado – o que demonstrava que ainda desfrutava de grande prestígio 

                                                 
454 Discurso do senador Miguel Couto Filho na tribuna do Senado Federal, reproduzido pelo Diário Carioca de 

08/07/1960. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_05&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio

%22&pagfis=2390  
455 Cf nota 277. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_05&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%22&pagfis=2390
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093092_05&Pesq=%22greve%20em%20cabo%20frio%22&pagfis=2390


280 

 

político – obteve apenas 345 votos em Cabo Frio, cidade onde outrora tivera enorme influência e 

onde já havia tido votações expressivas. Amaral Peixoto foi apenas o terceiro mais votado na 

cidade, muito atrás dos dois primeiros colocados que apoiaram explicitamente o movimento dos 

trabalhadores, Bocayuva Cunha com 1.748 votos e Adão Pereira Nunes, com 967 votos. 

O ex prefeito Edílson Duarte que se candidatou a uma vaga de Deputado Estadual, e que 

havia apoiado explicitamente os trabalhadores, recebeu 1.802 votos, bem mais do que o dobro do 

segundo colocado que teve apenas 792 votos. Apesar da expressiva votação na cidade, Edílson 

Duarte não conseguiu se eleger nem fazer seu sucessor na prefeitura. Wilson Mendes, candidato 

pelo PTB teve 3.087 votos contra 3.138 do seu adversário do PSD, Antônio Castro, que se elegeu 

numa grande coligação que incluía a UDN, o PSP e o PRP. 

Apesar dos dois resultados adversos, o desempenho de Edílson Duarte não foi considerado 

uma derrota política. A votação expressiva que teve para Deputado Estadual, na cidade, e a 

diferença de apenas 151 votos do seu candidato para a prefeitura da cidade, em favor de seus 

adversários, somado às votações que os candidatos dos partidos de esquerda, sobretudo os do PTB 

tiveram, o credenciavam como uma das mais importantes lideranças regionais daquele momento. 

Por fim, a votação para a Câmara dos Vereadores, consagrou a luta dos salineiros e fez do 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Sal, seu representante no 

legislativo municipal. Aldir José de Souza, concorrendo pelo PSB, obteve 204 votos e, com isso, 

ganhou a última vaga na disputa para a Câmara Municipal. 

Ao final do processo os candidatos da esquerda que haviam apoiado explicitamente o 

movimento dos trabalhadores na luta pelos seus direitos obtiveram uma votação expressiva e um 

sucesso quase que absoluto no pleito de 1962. 

Grande parte desses candidatos eram apoiados explicitamente pelos comunistas que, se não 

podiam participar diretamente em função do PCB continuar na ilegalidade, apoiavam candidatos 

em outras legendas. Na sua edição de 30 de setembro de 1962, poucos dias antes da eleição, o jornal 

Novos Rumos trazia uma lista cujo título era: “Estes são os candidatos apoiados pelos comunistas 

no Estado do Rio”456. 

Entre os candidatos apoiados pelos comunistas estavam os mais votados em Cabo Frio. Para 

o senado, Vasconcelos Torres e Aarão Steinbruch. O segundo candidato mais votado para deputado 

federal na cidade, Adão Pereira Nunes. O candidato a deputado estadual, Francisco Alves da Costa, 

estivador em Niterói que, apesar de não ter sido eleito, obteve em Cabo Frio 388 votos, 43 a mais 

do que os 345 votos dados ao candidato Miguel Couto Neto. Além desses, os comunistas apoiavam 

também, para a Câmara Municipal, os candidatos Aldir José de Souza, que foi eleito, e Altamiro 

                                                 
456 Jornal Novos Rumos, 30/09/1962 –Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%E2%80%9CEstes

%20s%C3%A3o%20os%20candidatos%20apoiados%20pelos%20comunistas%20no%20Estado%20do%20Ri

o%E2%80%9D&pagfis=2283 Acesso em: 20/08/2020 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%E2%80%9CEstes%20s%C3%A3o%20os%20candidatos%20apoiados%20pelos%20comunistas%20no%20Estado%20do%20Rio%E2%80%9D&pagfis=2283
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%E2%80%9CEstes%20s%C3%A3o%20os%20candidatos%20apoiados%20pelos%20comunistas%20no%20Estado%20do%20Rio%E2%80%9D&pagfis=2283
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=122831&pasta=ano%20196&pesq=%E2%80%9CEstes%20s%C3%A3o%20os%20candidatos%20apoiados%20pelos%20comunistas%20no%20Estado%20do%20Rio%E2%80%9D&pagfis=2283
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Inácio de Oliveira, uma das lideranças do movimento dos trabalhadores da Álcalis, mas que não 

conseguiu se eleger.457 

Sobre a votação de Bocayuva Cunha, vale salientar que, ainda que não estivesse na relação 

de candidatos apoiados pelos comunistas, Bocayuva era um importate representante da esquerda e 

foi o deputado federal mais votado na cidade. A sua expressiva votação, além de ter contado com 

o apoio do seu jornal Última Hora, estava ligada à sua atuação em defesa das pautas dos 

trabalhadores. 

A significativa votação que Trabalhistas, Socialistas e, Comunistas (de forma indireta) 

tiveram em Cabo Frio, tendo sido capazes de eleger candidatos para cargos estratégicos e de levar 

uma liderança popular dos trabalhadores do sal à Câmara Municipal, refletia o poder que os partidos 

de esquerda e as pautas populares tinham no país naquele momento, além de ser uma expressão 

direta da força e capacidade de mobilização que os trabalhadores cabo-frienses haviam alcançado. 

Ao final, a composição da Câmara Municipal de Cabo Frio ficou “6 X 5”. 

De um lado a bancada governista que apoiava o prefeito eleito Antônio Castro e que era 

formada pelos 4 vereadores do PSD (Partido Social Democrático): Luiz Joaquim Correia (445 

votos), Paulo M. de Azevedo Silva (313 votos), Stélio dos Santos (245 votos) e Jorginei Vieira de 

Aguiar (228 votos). Além desses havia os dois vereadores eleitos pelo PSP (Partido Social 

Progressista): Manoel Antunes (262 votos) e José Augusto Correa (206 votos). 

A oposição contava com os 4 vereadores do PTB: Manoel Alves da Costa (380 votos), 

Walter Soares Cardoso (314 votos), Jandyr Alves Cravo (243 votos) e Moisés Bessa Teixeira (232 

votos). Junto aos trabalhistas estava o sr. Aldir José de Souza, o seu Didi do Sindicato, eleito pelo 

PSB (Partido Socialista Brasileiro) com os seus representativos 204 votos dos trabalhadores do sal 

de Cabo Frio. 

 

                                                 
457 Jornal Novos Rumos, 30/09/1962. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=122831&Pesq=%22Aldir%20Jos%c3%a9%20de%20S

ouza%22&pagfis=2283  
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Figura 63 Resultado das eleições de 1962 em Cabo Frio.458 

 

É curioso notar que na entrevista que nos foi concedida em 2014, seu Aldir fazia questão de 

reafirmar a todo o tempo que não era comunista. É fato que ele não o era do ponto de vista formal 

e é até possível que não se visse assim, ainda que a hipótese que nos parece mais plausível é a de 

que ele hoje, olhando retroativamente não mais se veja assim. Contudo, após a sua atuação à frente 

do sindicato dos trabalhadores do sal organizando a categoria, resistindo às tentativas de suborno 

por parte dos empresários, da sua filiação ao Partido Socialista para concorrer às eleições 

municipais e após o apoio recebido dos comunistas para que viesse a ser eleito, tornou-semuito 

difícil para ele, desvincular a sua imagem da ideia de comunismo que estava presente tanto no senso 

comum da sociedade, quanto nos meios políticos aos quais estava diretamente ligado. A própria 

                                                 
458 Fonte: Jornal A Gazeta da Baixada, 20/10/1962. Acervo particular de d. Luzia Machado de Rezende. 
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imagem que o Partido Comunista buscava construir estava ligada a pessoas que, como ele, eram 

capazes de colocar a causa coletiva acima dos seus próprios interesses. 

Ainda que na Câmara o seu Aldir buscasse uma postura independente, permitindo-se votar 

com o governo em “qualquer matéria que venha em benefício do povo e dos trabalhadores”459, para 

todos os efeitos, seu Aldir era um representante comunista.  

Fato é que Seu Aldir não era nenhum inocente útil e sabia das implicações em torno das 

alianças que fez em defesa dos interesses da categoria. Sabia que naquele momento era um agente 

fundamental no processo de transformação que ocorria na cidade desde o início da década de 1950. 

Ele sabia das possibilidades existentes, tanto que se candidatou acreditando que poderia ser eleito, 

como de fato o foi. 

Ainda que Seu Aldir buscasse manter uma certa independência com relação às orientações 

partidárias, ele era, para todos os efeitos, um comunista e como tal era identificado. A atuação 

sindical e a inequívoca aproximação com representantes comunistas atestavam isso. Se as greves 

que projetaram figuras locais como ele entre os salineiros e Altamiro entre os trabalhadores da 

Álcalis – entre tantas outras lideranças – tinham um caráter econômico importante para a categoria, 

tinham também um caráter político que ajudava a organizar a luta dos trabalhadores num âmbito 

mais amplo e, como tal, seus agentes – seu Aldir entre eles – estavam sujeitos ao mesmo tipo de 

perseguição que militantes comunistas sofriam, mesmo antes do golpe civil-militar de 1964. 

 

4.14 O GOLPE CIVIL-MILITAR E A DESARTICULAÇÃO DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO SAL EM CABO FRIO. 

 

Os estudos recentes no campo da História Social do Trabalho mostram avanços sensíveis 

com relação ao entendimento que se tinha sobre os trabalhadores e os sindicatos no momento do 

golpe civil-militar de 1º de abril de 1964 e ao longo da ditadura que se instaurou no país após a 

deposição do presidente João Goulart. 

Ainda que num primeiro momento o golpe tenha significado a desarticulação dos sindicatos 

com a prisão de seus dirigentes e a cassação de mandatos sindicais e políticos, houve também, a 

partir do momento em que os trabalhadores começaram a se rearticular, formas de resistência e de 

luta dentro e fora da esfera institucional. 

 

 

“No primeiro mês após assumir o cargo de ministro, Sussekind poria em marcha as 

principais linhas de ação que marcariam a sua gestão: as intervenções e prisões de 

sindicalistas, o expurgo de funcionários públicos, a execução da política de arrocho salarial, 

o fracionamento do 13º salário e a aprovação da lei de greve. [...] Trabalhos recentes, 

contudo, buscaram recuperar as diferentes estratégias de apropriação e uso dos mecanismos 

de Estado pelos trabalhadores, revelando uma maior agência destes diante das estruturas 

                                                 
459 Conforme entrevista concedida por seu Aldir José de Souza em 30 de junho de 2014. op. Cit. 
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formais, especialmente no caso da Justiça do Trabalho, ainda que diante de regimes 

autoritários”.460 

 

 

O número de trabalhos acadêmicos que buscam dar conta da invisibilidade dos 

trabalhadores no período pós-golpe, demonstrando e ressaltando a agência desses atores, tem 

aumentado sensivelmente nos últimos anos e isso tem contribuído para desconstruir a ideia de que 

trabalhadores e sindicatos foram agentes passivos no período ditatorial e evidenciado as estratégias 

utilizadas por esses mesmos trabalhadores mesmo diante de um cenário de forte repressão. É o 

caso, por exemplo, de Heliene Nagasava, que demonstrou461 o processo de desmonte ocorrido no 

Ministério do Trabalho e as implicações disso para os sindicatos no período 1964/67. Assim como 

o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal fundado em 1940 não nasceu do 

nada, mas sim de uma articulação iniciada acerca de uma década antes, da mesma forma o chamado 

novo sindicalismo que emerge a partir do final do período ditatorial não surgiu da noite para o dia. 

Ele “foi, de fato, resultado de uma luta silenciosa e de uma resistência cotidiana travada no espaço 

fabril, nos locais de trabalho e moradia, frequentemente às margens dos sindicatos, nas franjas da 

repressão”.462 

Em 26 de abril de 1964, operiódico O Jornal trazia informações sobre as perseguições que 

estavam ocorrendo em diferentes municípios do Estado e antecipava o resultado da sessão que 

ocorreria dois dias depois na Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

“Deverão ser cassados os mandatos dos vereadores Aldir José de Souza do PSB e Moisés 

Teixeira, do PTB, pela Câmara Municipal de Cabo Frio, que se reunirá amanhã para apreciar, 

também, os reflexos do Ato Institucional na administração local. Os edis estão foragidos e 

são acusados de atividades extremistas na região”.463 

 

 

O processo de cassação, assim como em outras casas legislativas por todo o país se deu 

rapidamente e, no dia 28 de abril de 1964 a cassação foi efetivada. Foram cassados os mandatos 

dos vereadores Aldir José de Souza do PSB e Moysés Bessa Teixeira do PTB, além de terem sido 

impedidos de assumir o mandato todos os suplentes do PSB. 

Aldir José de Souza foi desde o primeiro momento do golpe um dos principais elementos 

de resistência na cidade e os registros dão conta da sua atuação como liderança na organização dos 

trabalhadores. Seu Didi esteve à frente da ocupação da Câmara por salineiros, trabalhadores da 

                                                 
460 NAGASAVA, Heliene. “Todos são culpados até que se prove o contrário” As intervenções sindicais no 

governo Castelo Branco. In: Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 34, n. 65, p. 537-559, mai/ago 2018. Disponível 

em: https://www.scielo.br/pdf/vh/v34n65/0104-8775-vh-34-65-0537.pdf  Acesso em: 02 jul. 2020. 
461 NAGASAVA, Heliene Chaves. “O sindicato que a ditadura queria”: o Ministério do Trabalho no governo 

Castelo Branco (1964-1967) – Jundiaí: Paco Editorial, 2018. 
462 CORRÊA, Larissa Rosa; FONTES, Paulo Roberto Ribeiro. As falas de Jerônimo: Trabalhadores, sindicatos 

e a historiografia da ditadura militar brasileira. Anos 90, vol. 23, n. 43, p.129-151, jul. 2016. 
463 O Jornal 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&pesq=%22Aldir%20Jos%C3%A9%20de

%20Souza%22&pasta=ano%20196&pagfis=35274  

https://www.scielo.br/pdf/vh/v34n65/0104-8775-vh-34-65-0537.pdf
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&pesq=%22Aldir%20Jos%C3%A9%20de%20Souza%22&pasta=ano%20196&pagfis=35274
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=110523_06&pesq=%22Aldir%20Jos%C3%A9%20de%20Souza%22&pasta=ano%20196&pagfis=35274
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Álcalis e de outras categorias, no dia 31 de março de 1964, em defesa das Reformas de Base e pela 

garantia das liberdades democráticas. 

Em depoimento prestado ao historiador Walter Pereira, o então presidente da Câmara de 

Cabo Frio declarou: 

 

 

“Eu disse: bem, vocês tomem uma atitude aí, se vocês disserem que tem que cassar fulano 

ou beltrano, eu vou submeter à Câmara. Se vocês quiserem cassar que cassem. Eu sou o 

presidente e nem voto. E eu com uma pena terrível, porque os dois eram uns pobres coitados. 

O Didi vivia na época como motorista de táxi e o Chico Ribeiro era estivador, lá do Sindicato 

dos Arrumadores e tal, era totalmente pobre, mas era um cara sério, um comunista sério, foi 

preso e apanhou muito. Ele e o tal de Osvaldo, mas eram pessoas sérias e excelentes 

vereadores todos os dois, inclusive se convenciam de mudar de opinião em determinadas 

decisões da Câmara que contrariavam a tese deles, eles se convenciam, eram pessoas 

sérias”.464 

 

 

Logo após o golpe, seu Didi, junto a outros companheiros do sindicato, refugiou-se na área 

rural da cidade indo depois para Niterói, onde foi preso na Rua da Conceição no dia 18 de junho de 

1964. Solto, seu Aldir voltaria a ser preso novamente em 10 de setembro do mesmo ano. A sua 

ficha do Departamento de Polícia Política e Social datado de 27 de setembro de 1965, tinha as 

seguintes informações: 

 

 

“Informação S.C.D 

Informo que ALDIR JOSÉ DE SOUZA, filho de Joaquim José de Souza e de Júlia Teixeira 

de Souza, foi preso em 18 de junho de 1964, para averiguações de subversão. Encaminhado 

a Delegacia de Cabo Frio, pelo Dr. P. Gonçalves, a disposição do Delegado daquele 

município. Ex-Presidente do Sindicato do Sal de Cabo Frio, vinculado ao Sindicato da CNA. 

Defendia na Câmara os líderes Sindicais da CNA. Fazia pressão contra cidadãos. Tomou 

parte em piquetes de greve nas salinas. Tinha ligação com CGT-PUA e Conselho Sindical. 

Solidarizou-se com a greve na CNA. Assinou manifesto combatendo a atuação de 

representantes IBS. Fazia parte do Conselho Sindical – Manifesto subversivo. (ao povo e às 

autoridades de Cabo Frio). Discursou na Câmara em 1/4/64, na reunião subversiva ali 

havida. Foi à casa do Prefeito no dia 1/4/64, para convida-lo a comparecer à reunião na 

Câmara. Assinou manifesto na Câmara dia 1/4/64, de caráter subversivo. Fez propaganda 

subversiva, apreendida no seu sindicato. Provocou agitação no meio Rural. Foi ao congresso 

de solidariedade à Cuba, representando o prefeito de Cabo Frio, em 30/3/63, em Niterói.Ex-

vereador de Cabo Frio, seu mandato foi cassado após a Revolução. Está indiciado no IPM 

de Cabo Frio incurso na Lei 1802 de 5-1-53 e no Decreto-Lei nº 9070 da Lei de Segurança 

Nacional. Indiciado no IPM nº 697 da Álcalis. 

Preso em 10 de setembro de 1964, para averiguações de subversão, em Cabo Frio, 

encaminhado a este DPPS e solto em 28 de setembro por ordem do Dr. Eldo. 

Niterói, 27 de setembro de 1965”.465 

 

 

Ainda que haja relatos de sindicatos que ficaram fechados por um longo período e tiveram 

a sua base completamente desarticulada, há, na medida que as pesquisas no campo da História 

Social do Trabalho avançam, registros da mobilização de lideranças sindicais, políticas e dos 

                                                 
464 Depoimento oral prestado a Walter Pereira por Jorgenel Vieira de Aguiar em 08 de dezembro de 2008. In: 

PEREIRA, Walter Luiz Carneiro de Mattos. Cabo das tormentas e vagas da modernidade: uma história da 

Companhia Nacional de Álcalis e de seus trabalhadores Cabo Frio (1943 – 1964) op. Cit. 
465 Fonte: APERJ – Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo Polícias Políticas do Rio de Janeiro, 

Prontuário de Aldir José de Souza. 
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trabalhadores que buscaram manter os espaços institucionais de luta ativos. Felipe Ribeiro nos 

mostra que, no caso de Magé houve, logo após o golpe “uma intensa ‘desarticulação das lutas em 

curso, mas não o seu desaparecimento’”.466 

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Sal não cessaria as suas 

atividades, como bem mostra o único livro de Atas que restou como documentação do período. O 

sindicato continuou sua atividade ainda que sob intervenção, ainda que tendo sua ação limitada, e 

ainda que tivesse que ter recomeçado quase do zero para buscar refazer a sua base de filiados. 

O sindicato resistiu. 

Conquanto as informações que temos não sejam suficientes para atestarmos de forma 

categórica seu posicionamento frente à ditadura implantada no país e à intervenção ocorrida na 

entidade nos anos que se seguiram ao golpe, os elementos existentes apontam para uma resistência 

do sindicato dentro dos limites institucionais possíveis, com a tentativa de ampliação da base de 

filiados e luta salarial dentro dos contornos da Justiça do Trabalho. 

O livro de Atas que restou possui 72 Atas de reuniões no período compreendido entre 20 de 

novembro de 1966 e 10 de dezembro de 1971. Dentre essas Atas chama a atenção a primeira 

ata467que registra a violência cometida contra o sindicato pelas forças de repressão. O livro chama 

a atenção, também, pelo expressivo número de Atas rasuradas e tornadas sem efeito. Há também 

um grande número de Atas cujas datas são anteriores a atas anteriores a elas, o que abre margem 

para uma série de questionamentos sobre a lisura das mesmas. 

Há ainda um registro que merece ser pontuado com relação à Ata do dia 20 de dezembro de 

1966 onde há a assinatura de uma mulher – Gorete José Ferreira – a única signatária que nos foi 

possível identificar, entre todas as atas registradas no livro. 

As informações trazidas pela ata do dia 2 de janeiro de 1967, deixa entrever que a repressão 

contra os trabalhadores e o sindicato, ocorridas a partir do golpe de 64, ampliou o não cumprimento 

de acordos que já eram difíceis de serem cumpridos no período democrático anterior ao golpe. 

 

 

“Passou-se, então, ao debate da convocação da Assembleia Geral extraordinária de aumento 

de salário e de mensalidades. Dada a complexidade do aumento salarial, decidiu a diretoria, 

fazer uma consulta à Delegacia Regional do Trabalho, em virtude do último acordo haver 

expirado há aproximadamente três anos, sem que houvesse a renovação de lei, que é 

anual. Tomou então, a diretoria a deliberação de entrar em entendimento com as 

empresas salineiras sobre o desconto do Imposto Sindical vez que feita uma busca nos 

arquivos do sindicato verificou-se que a quase totalidade das firmas deixaram de 

recolhê-lo ao Banco do Brasil nos anos de 1964 a 1966, exceto Preynas, Labor, Pring e 

Irmãos Francisconi, que merecem assim, calorosos aplausos por haverem cumpridades (sic) 

da lei específica. Encerrados os trabalhos, eu, Aristides Sebastião Dias lavrei a presente ata, 

que vai por todos assinada”.468 

                                                 
466 MEDEIROS, Leonilde Servolo. Trabalhadores do campo, luta pela terra e o regime civil-militar. In: 

PINHEIRO, Milton (org.). Ditadura: o que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014. Coleção Estado de 

Sítio. p.195. APUD, RIBEIRO, Felipe Augusto dos Santos. A foice, o martelo e outras ferramentas de ação 

política: os trabalhadores rurais e têxteis de Magé/RJ (1956-1973) – 2015. 
467 Ver nota 121. 
468 Livro de Atas do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Extrativista de Sal de Cabo Frio, São Pedro 

d’Aldeia e Araruama. Ata do dia 2 de janeiro de 1967. Acervo particular. 



287 

 

 

 

As atas restantes tratam, na sua maioria, de eleição de chapa para o sindicato e informes 

sobre os dissídios coletivos da categoria. 

No caso específco dos salineiros fluminenses, o fato do sindicato não ter voltado a ter a 

expressão de outrora precisa ser relativizado. Há que se considerar as mudanças econômicas pelas 

quais o município de Cabo Frio estava passando com o crescimento da atividade turística e a 

gradativa transição da atividade baseada na economia salineira para uma atividade baseada no 

turismo. A própria atividade salineira, que na década de 1960 ainda demonstrava a sua pujança, já 

vinha, nos últimos anos, diminuindo o número de trabalhadores nas salinas uma vez que o processo 

de produção era baseado cada vez mais no refino da salmoura e utilizava, cada vez menos, a mão-

de-obra dos salineiros nos processos de cristalização do sal. Dessa forma, o aumento na produção 

de sal na década de 1960, não se dá pelo aumento da área de cristalização, que implicaria no 

aumento do número de trabalhadores, mas sim pelo aumento da produtividade em função do uso 

da salmoura para a produção de sal refinado nas usinas da região. 

Se as fontes que possuímos mostram o sindicato restrito à esfera institucional, as fontes 

sobre as lideranças dos trabalhadores na região mostram que as forças de repressão continuavam 

preocupadas com as possíveis articulações e os mantinha sob rigorosa vigilância. 

O prontuário do sr. Aldir traz um documento datado de 04 de abril de 1968, cujo teor era:  

04 de abril de 1968 

Confidencial 

1. Consta que Altamiro Inácio de Oliveira, Ciro Marques, Júlio José de Souza, Walter José de 
Souza, Walter Trindade e outros elementos ligados a manobras subversivas têm sido vistos 
juntos amiúde em Cabo Frio e que estão se reunindo constantemente na residência que 
possui no Arraial do Cabo o Sr. Murilo Costa Rego. 

2. O assunto de tais reuniões seria sobre subversão na área. 
3. Sobre Aldir José de Souza consta dos arquivos desta base que: 

Ex-presidente do Sindicato do Sal de Cabo Frio 
Fazia pressão nas salinas por ocasião dos movimentos que antecederam a revolução. 
Tomou parte em piquetes de greve nas Salinas 
Tinha ligação com o CGT e PUA 
Assinou manifesto combatendo atuação do IBS 
Discursou em manifestação subversiva na Câmara de Vereadores de Cabo Frio em 

1/4/64 
Assinou vários manifestos de caráter subversivos 
Compareceu ao Congresso de solidariedade a Cuba, representando o então prefeito de 

Cabo Frio em 30/3/63, em Niterói 
É agitador Comunista 
Teve seu mandato de vereador em Cabo Frio cassado após a Revolução 

4. Sobre Walter Trindade consta dos arquivos desta Base que: 
Introduziu-se no sindicato da CNA para fins de agitação 
Participou do comando de greve 
Participou de agitação na zona rural 
Assinou vários manifestos subversivos 
Fez discursos subversivos na Câmara de Cabo Frio em 1/4/64 
Apoiou greve na CNA e conclamou seus trabalhadores à luta 
Organizou greves e invasões de terras, e fez pressão sobre proprietários  
Ex-presidente da frente de mobilização popular 
Manteve (e possivelmente ainda mantém) ligação com a ala chinesa do Partido Comunista 

Brasileiro 
5. Tem sido visto em Cabo Frio, possivelmente ligado aos elementos citados neste informe e 
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posterior Sílvio Lopez, indivíduo também ligado à subversão na área.469 
 

Em maio daquele mesmo ano outro documento produzido trazia teor semelhante: 

 

 
Figura 64 Documento do CENIMAR sobre as atividades de "elementos subversivos" da região470 

 
MINISTÉRIO DA MARINHA 

CENTRO DE INFORMAÇÕES DA MARINHA 

15/5/1968 

Origem: BAeNSPA 

Recebido de: BAeNSPA 

Disseminação anterior: CENIMAR 

DISSEMINAÇÃO: 1º DN –CENIMAR 

1) Na praia do Forno, em Arraial do Cabo, existe uma casa que parece ser de propriedade de 

Murilo Costa Rego, onde tem havido às quintas-feiras reuniões que, a julgar pelos elementos 

que as frequentam, são feitas para tratar de assuntos ligados à subversão. 

Assim, tem sido notado, nessas reuniões a presença de, entre outros, ALTAMIRO INÁCIO, 

JOSÉ CYRO MARQUES DE ALMEIDA, elemento estreitamente ligado à subversão e 

militante Comunista desde de 1945 na célula ALOISIO RODRIGUES; RAFELIS FARIA, 

Agitador sindical fichado nesta Base; ALDIR JOSÉ DE SOUZA e WALTER TRINDADE, 

cujas fichas já foram parcialmente transcritas no informe nº 6/68 desta Base; IRAPUAN 

                                                 
469 Fonte: APERJ – Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo Polícias Políticas do Rio de Janeiro, 

Prontuário de Aldir José de Souza. 
470 Fonte: APERJ –Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Fundo Polícias Políticas do Rio de Janeiro, 

Prontuário de Aldir Joséde Souza. 
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PIMENTA, Presidente da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, Agitador sindical e 

aproveitador, também com ficha nesta Base. 

2) De entre os papéis de um dos participantes a uma dessas reuniões realizadas no dia 18 

próximo passado, caíram ao chão sem que ele percebesse os papéis que são anexados a este 

informe e que foram recolhidos pelo agente. 

3) Com referência ao informe nº 4/68 desta Base, sabe-se que o autor e distribuidor do 

panfleto, a ele anexo, compareceu a uma dessas reuniões realizadas durante a Semana 

Santa.471 

 

 

Como já foi dito, o que as fontes nos apontam é que enquanto o sindicato resistia no campo 

institucional, sem nenhuma outra ação que nos tenha sido possível identificar, as principais 

lideranças mantinham algum tipo de articulação com vistas a resistir à violência sofrida a partir do 

golpe de 1964. 

Restam dois elementos que consideramos importantes registrar mas que, pela falta de outras 

fontes que contribuam para a nossa análise, limitam o entendimento sobre os mesmos. Ainda assim, 

seu registro é importante por apontar indícios das atividades do sindicato no final dos anos 60 e 

início dos anos 70. 

O primeiro é a Ata nº 51 de 28 de julho de 1969. Essa Ata em questão traz uma menção à 

bolsa de estudo do PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estudos instituído pelo governo federal 

em 1966. A Ata diz o seguinte: 

 

 

Ata da reunião da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal 

de Cabo Frio, São Pedro d’Aldeia e Araruama. Aos (28) vinte e oito dias do mês de julho de 

1969, reuniu-se na sede rua Teixeira e Sousa 810, nesta para tratar de interesse da entidade, 

ao iniciar os trabalhos sr. presidente explicou a finalidade após franqueou a palavra a quem 

quisesse usa-la. Com a palavra o sr. Adelino Dos Santos que levou ao conhecimento da casa 

se os associados beneficiados pelo programa especial de Bolsa de Estudo do PEBE no caso 

de já ter pago toda(s) [a] sua taxa antes do recebimento, qual a condições dessa importância. 

Com a palavra o presidente esclareceu que a importância é realmente para pagar todas as 

despesas caso do recebimento já tenha as taxas todas paga, a importância e compensação a 

ele mesmo, nada havendo mais a tratar encerrou-se os trabalhos dos quais para constar, eu 

Adelino dos Santos lavrei a presente ata que vai assinada por todos. Cabo Frio, 28 de julho 

de 1962. 

Sinezio da C. Cabral 

Adelino dos Santos 

Albano Cardoso472 

 

 

O PEBE473 foi instituído pelo governo do general Castelo Branco e estava vinculado ao 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, sendo destinado aos trabalhadores sindicalizados e 

seus dependentes. Em certa medida o PEBE reforçava laços clientelistas entre o sindicato e seus 

filiados, uma vez que a escolha dos beneficiados recaía sobre a diretoria dos sindicatos474. De todo 

                                                 
471 Transcrição do documento da figura 64. 
472 Ata de nº 51 datada do dia 28 de julho de 1969, registrada na página 34v do único livro de Atas do Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Sal de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama. 
473 Decreto nº57.870, de 25 de fevereiro de 1966, que instituiu o Programa Especial de Bolsas de Estudo para 

trabalhadores sindicalizados e seus dependentes. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57870-25-fevereiro-1966-398491-

publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 02 out. 2020. 
474 Sobre esse tema ver a discussão que Carolina Ramos faz em sua tese de doutorado. RAMOS, Carolina. 

CAPITAL E Trabalho no Sindicalismo Rural Brasileiro: uma análise sobre a CNA e sobre a CONTAG (1964-

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57870-25-fevereiro-1966-398491-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57870-25-fevereiro-1966-398491-publicacaooriginal-1-pe.html
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modo, essa é a única menção que aparece nas Atas do Sindicato dos Trabalhadores do Sal, a Ata 

seguinte não trata mais do assunto e não nos permite, dessa forma, saber o tipo de encaminhamento 

que foi dado pelo sindicato a essa questão. 

A última fonte de que dispomos do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Sal de Cabo 

Frio é uma foto em que eles participaram de um encontro promovido pelo ICT – Instituto Cultural 

do Trabalho e pelo IADESIL – Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre. 

 

 

 
Figura 65 Curso ICT-IADESIL, 1974.475 

 

As políticas de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, nem sempre benéficas para 

os brasileiros, contribuía para a solidificação da ideia de que “O que é bom para os Estados Unidos 

é bom para o Brasil”. A partir do golpe de 1964 a política dos governos militares para os 

trabalhadores e para os sindicatos passava por importar o sistema previdenciário dos sindicatos 

norte-americanos e, para isso o ICT e o IADESIL cumpriam um papel fundamental, tendo a função 

de treinar os dirigentes sindicais brasileiros nos moldes da estrutura sindical dos Estados Unidos. 

A ideia era agir no sentido de eliminar o que era identificado como influência comunista nos 

sindicatos, promovendo um modelo de sindicalismo independente do Estado, rompendo com o 

                                                 
1985). Tese de Doutorado orientada pela professora Sônia Regina de Mendonça e apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação do Departamento de História da UFF, 2011. p. 113 e seguintes. 
475 A fotografia nos foi cedida por Alex “Salineiro”, ex-dirigente do sindicato. 
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modelo que existia no Brasil desde Vargas e buscando uma aproximação com o modelo norte-

americano.476 

Entre as estratégias utilizadas na formação de lideranças sindicais brasileiras alinhadas com 

o modelo norte-americano estavam viagens aos EUA, cursos e palestras financiados pela AFL-CIO 

e pelo próprio governo dos Estados Unidos. Segundo Larissa Corrêa, 

 

 

“Mesmo com a generosa ajuda financeira da USAID e o grande número de atividades, o 

IADESIL enfrentava problemas de tempo e espaço. Afinal, como transformar todo o 

movimento sindical tão rapidamente? Tratava-se de educar mais de 21 mil líderes existentes 

em quatro mil sindicatos locais, 131 organizações estatais e federais e seis confederações e, 

ainda, implantar os projetos de lei para regulamentação dos contratos coletivos livres, que 

dependiam da aprovação do Congresso Nacional”.477 

 

 

Apesar de toda a estrutura montada pelo ICT e pelo IADESIL e dos apelos apresentados 

para seduzir os sindicalistas brasileiros, esses se mostraram pouco interessados em trocar o sistema 

que tinha por base a CLT pelo sistema norte-americano. 

Com relação aos trabalhadores do sal de Cabo Frio, a única fonte que temos disponível sobre 

a participação deles num evento promovido pelo ICT-IADESIL é essa fotografia, cuja data, 

segundo o dono da imagem, é 1974. 

O ano de 1974 é o ano em que, simbolicamente, houve a transição da economia baseada na 

atividade salineira para uma economia baseada na atividade turística na cidade de Cabo Frio. Com 

o início do fim da atividade salineira sela-se, também, o destino dos trabalhadores do sal. Sem o 

meio de produção não havia mais trabalho a ser feito e, portanto, a atividade foi-se tornando 

obsoleta e os trabalhadores, gradativamente, desaparecendo. Isso por si só já seria um baque enorme 

nas possibilidades de reação da categoria que vinha fazendo avanços significativos contra as 

violências que historicamente havia sofrido por parte das empresas salineiras no período anterior 

ao golpe de 1964. O sindicato que até aquele momento havia mostrado uma enorme capacidade de 

articulação e de mobilização, restava fragilizado no último registro que temos sobre ele. Assim 

como a categoria que foi minguando e tornando-se obsoleta, também o sindicato não voltaria a seus 

dias de glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
476 Sobre o papel do ICT e do IADESIL ver o trabalho da professora Larissa Corrêa. CORRÊA, Larissa Rosa. 

Disseram que voltei americanizada: Relações sindicais Brasil-Estados Unidos na ditadura militar –Campinas, 

SP: Editora da Unicamp, 2017. 
477 CORRÊA, Larissa Rosa. op. Cit. p. 143. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegarmos ao fim dessa tese esperamos ter colaborado para dar visibilidade a esse grupo 

de trabalhadores cuja experiência de vida contribui para entendermos os processos sócio, políticos, 

econômicos e culturais da sociedade brasileira no período compreendido entre as décadas de 1940 

e 1970. Pela natureza daquilo que produziam, o trabalho daquelas pessoas tinha reflexos a nível 

regional, estadual, nacional e internacional. 

Apesar dessa importância, muitos daqueles trabalhadores e trabalhadoras que passaram a 

vida puxando o rodo nas quadras de sal e carregando cestos sobre suas cabeças não se enxergavam 

como peças de um processo cujos resultados tinha implicações sobre todo o país e não apenas a 

nível local. 

A brutalidade da dura lida do sal e o isolamento ao qual durante muito tempo estiveram 

submetidos, fez com que, para muitos, a visão de mundo se limitasse ao horizonte da própria salina. 

A ampliação desses horizontes foi um processo coletivo que se desenvolveu na medida em que se 

alargava a percepção de si não como apenas mais um, mas como participante de um conjunto com 

o qual se identificava e sentia que podia contar. As relações de solidariedade entre os salineiros, 

entendidos aqui de uma forma ampliada, já estavam dadas; a consciência de fazer parte de um grupo 

viria em seguida e inspirava confiança para poder, gradativamente, reivindicar seus direitos. 

Às dores diárias, à preocupação com os filhos e à manutenção do emprego, somavam-se os 

desejos de tantas formas reprimidos e os anseios por uma vida mais justa. 

Esses últimos foram o combustível que ao longo de décadas alimentou uma consciência que 

lentamente começou a se expressar. Movidos por um sentimento de pertencimento e de 

solidariedade difícil de ser datado, os trabalhadores do sal ampliavam a sua capacidade de 

organização, na medida em que a consciência de si como parte do todo se desenvolvia. 

Organizarem-se foi o meio, a luta o caminho 

O que buscamos aqui foi traçar um perfil dessas pessoas na expectativa de, a partir daí, 

entender os processos dos quais elas foram protagonistas. Não era nosso interesse as histórias 

individuais, ainda que algumas – todas elas muito dolorosas – tenham sido utilizadas aqui. 

Identificar o salineiro, saber quem era essa pessoa de forma indistinta foi o ponto de partida 

necessário para entender a ação das estruturas que os oprimia em vida e que permaneceu negando-

lhes a memória. 

Características como a cor da pele e condição social, entre outras, que por vezes podiam 

parecer óbvias e fazer parte do senso comum, precisavam ser demonstrados de modo a que os 

elementos constitutivos dessas condições concorressem para o entendimento das formas de 

opressão a que eles estavam submetidos. 

Por outro lado, aspectos como apresença feminina no trabalho nas salinas, apesar de 

registrados de inúmeras formas, segue sendo amplamente ignorado pelo senso comum e 
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modestamente analisado nos trabalhos existentes sobre salineiros. A maior parte dos registros sobre 

a presença feminina que encontramos se caracterizavam por particularizar as experiências e, no que 

pese o fato de terem sido úteis para nosso trabalho, careciam de análises generalizantes que dessem 

conta do papel da mulher na atividade salineira. 

Nosso trabalho procurou compreender as trajetórias desses homens e mulheres buscando 

indícios dos caminhos percorridos por eles até chegar à década de 1940 e à organização em torno 

do sindicato. A partir daí tornou-se mais fácil visualizar os trabalhadores nas lutas por eles travadas 

em busca de direitos fundamentais que facilitassem a realização de seus trabalhos e diminuíssem 

as duras condições de vida a que sempre estiveram submetidos. 

O que se percebe é que, na medida em que os trabalhadores se organizavam, crescia entre 

eles a percepção de fazer parte de uma classe que se traduzia não apenas nas lutas específicas do 

sindicato, mas nas demais lutas travadas na sociedade com a disputa de espaços institucionais que 

fossem capazes de ampliar os direitos daqueles homens e mulheres para além do espectro 

representado pelo sindicato. Desse modo os salineiros cabo-frienses não estavam lutando apenas 

por melhores condições de trabalho, mas disputando um sentido de cidade que garantisse melhores 

condições de vida, em meio a um processo de urbanização e industrialização, cujos espaços nem 

sempre se mostravam acolhedores. 

A consciência nascia das necessidades e desejos e encontrava suporte nos mais variados 

espaços: nas conversas no aterro das salinas; travando novos contatos nos portos da lagoa; ouvindo 

o jornal comunista ser lido no bar de Manoel Corrêa e dentro do sindicato, organizando as lutas. 

O processo todo ocorre num período relativamente curto, mas de uma intensa atividade 

política. Essa arena política em ebulição é a responsável pela percepção que os trabalhadores 

passam a ter acerca das possibilidades que estavam a seu alcance. A trajetória daqueles homens e 

mulheres remete à ideia daquilo que Paulo Freire chamou de “o caminho se faz ao caminhar”. 

Na prática o que assistimos é um processo no qual é possível perceber a tomada de 

consciência por parte dos salineiros em suas lutas cotidianas e, dessa forma, fazerem-se enquanto 

classe. 

Identificar isso é reconhecer como sendo deles, por direito, aquilo que sempre o foi, de fato: 

o papel de protagonistas na construção daquela sociedade que se ergueu sobre o suor do trabalho 

realizado para produzir o sal. 

Há muito ainda para ser dito sobre aquelas pessoas, muito a ser entendido sobre os trabalhos 

que eles desenvolviam, sobre as relações trabalhistas, as formas de exploração, as lutas sindicais e 

as disputas políticas. Aqui procuramos dar um pequeno passo na construção dessa história. Que 

outros passos venham para pavimentar o caminho. 
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https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1968_v30_n3.pdf
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ANEXO A – Entrevista com o senhor Aldir José de Souza, o “Didi do Sindicato”.478 

 

 

ENTREVISTADO: É todo o quadril, a cervical, a lombar, é um problema... 

ENTREVISTADOR 1: É... Coluna é bravo, né... 

ENTREVISTADO: É... Eu estraguei minha coluna pra fazer essa (?) aqui. Eu trabalhava 

na praça nessa época e então, a grana era pouca, eu digo: eu vou trabalhar umas noites ai 

pra ver se... Aí trabalhar de noite você não dorme... 

ENTREVISTADOR 1: É, é verdade... 

ENTREVISTADO: Porque se dormir não adianta ir pra lá, porque o outro passa por você 

e vai fazer o serviço e você não, né... Então tinha que ficar sentado a noite toda e quando 

o sono apertava, eu me recostava, botava as pernas pra cima, ficava ali... Estraguei a 

coluna... Entendeu...  O carro em si já machuca, né, pela posição que a gente trabalha, 

imagina dormindo... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: É... Estraguei mesmo... 

ENTREVISTADOR 1: Ô seu Aldir, é, é, eu tava (estava) dando o curso pro, pros taxistas 

da cidade... 

 ENTREVISTADO: Hum...  

ENTREVISTADOR 1: O curso que foi oferecido pelo, pelo, pela instituição que a gente 

trabalha que é o Instituto Federal Fluminense, é... E aí foi quando eu conheci o Carlinhos, 

seu filho... 

ENTREVISTADO: Huhum... Ele trabalhava na Secretaria de Fazenda, né, o Carlinhos... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: Mudou o prefeito, aí, o prefeito muda tudo... Aí tiraram ele... 

ENTREVISTADOR1: É... Questões políticas... 

ENTREVISTADO: É verdade... 

ENTREVISTADOR 1: É... E aí ele me falou do senhor e a gente ficou muito, muito 

curioso pra conhecer a, a sua história, e aí, é isso que nos traz aqui... 

ENTREVISTADO: É... O que eu tenho de história é que eu trabalhei, trabalhei no 

sindicato, né, de sessenta até sessenta e quatro, e... Em sessenta e dois fui eleito vereador, 

pra sessenta e dois a sessenta e seis, mas em sessenta e quatro me cassaram, por que 

(pausa), eu fui sempre da extração do sal... O sindicato... Fui pro sindicato como 

presidente do sindicato da extração do sal, logo, aí eu tinha que defender os operários, 

né... 

ENTREVISTADOR 1: É claro... 

ENTREVISTADO: Naquela ocasião nem a insalubridade eles recebiam. Então nós 

tivemos que fazer uma greve, pra poder receber a insalubridade e o material de 

PROTEÇÃO da salina que eles não davam: óculos, por causa da catarata e quando a água, 

quando o sal se oferece é justamente no verão, que esquenta muito, então, uma série de 

coisas... E com esse negócio da gente defender o trabalhador, naquela época, em 

6sessenta, sessenta e dois, era comunista...  

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Qualquer um que defendia o pequeno, o trabalhador, era comunista... 

                                                 
478 Entrevista realizada na casa do entrevistado no dia 30 de junho de 2014. A entrevista começou sem 

formalidade e apresentação em função do gravador já se encontrar ligado no momento em que o 

entrevistado chegou à sala e deu início a uma conversa informal. Seu Didi teve o seu mandato de vereador 

cassado pelo Projeto 0102 de 28/04/1964 http://cabofrio.legislativomunicipal.com/materias.php?id=11247  

ENTREVISTADOR 1: Professor João Christóvão 

ENTREVISTADOR 2: Professor ViniciusTeixeira Santos (IFF – campus Cabo Frio) 

http://cabofrio.legislativomunicipal.com/materias.php?id=11247
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ENTREVISTADOR 1: E comunista... 

ENTREVISTADO: É, porque, é porque o regime era capitalista... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Se eu defendo o lado contrário, sou contra o capitalismo, aí... Me 

taxaram de comunista e me cassaram... Tanto da (pausa), da vereança, como também do 

sindicato, né... 

ENTREVISTADOR 1: É... Ô seu Aldir, é, o senhor se incomoda da gente começar essa 

história um pouquinho mais lá de trás? 

ENTREVISTADO: Não, pode começar, não tem problema... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor... Eu quero saber... 

ENTREVISTADO: O senhor quer saber, especialmente, de coisas que nasceu na água, 

na água se criou, e se eu jogar na água ele morre né... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: Eu nasci na água, na água me criei e se me jogar na água, na água 

morrerei...  

VOZ DE MULHER: Óh... 

ENTREVISTADO: Heim?... 

ENTREVISTADOR 1: É verdade... 

ENTREVISTADO: É o que? É o sal, né... 

ENTREVISTADOR 1: É o sal... É o sal... 

ENTREVISTADO: Isso aí, o senhor vê, o que o senhor precisa saber, de repente eu até 

posso ajudar... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor é daqui, de Cabo Frio? 

ENTREVISTADO: Sou daqui... Nasci lá na Barra... Lá aonde (pausa), antigamente, as 

barcas vinha (vinham) das salinas ai, e ia descarregar lá na Barra... E na Boca, lá no navio 

o pessoal, coitado, arrumador, carregava a pá, a granel, ali no coisa... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: É... 

ENTREVISTADOR 1: A Barra que o senhor diz, é aonde? 

ENTREVISTADO: É a Boca da Barra lá na, na, no Forte... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, sim, sim... O senhor nasceu ali? 

ENTREVISTADO: Ali é, ali é tratado de Barra... Boca da Barra... 

ENTREVISTADOR 1: Aham, Boca da Barra... 

ENTREVISTADO: É o Forte ali, Forte São Matheus... 

ENTREVISTADOR 1: Ô, o, o, a sua família, seu pai e sua mãe eram, já eram daqui de 

Cabo Frio ou vieram de outro lugar pra cá? 

ENTREVISTADO: Quem? 

ENTREVISTADOR 1: Os seus pais. 

ENTREVISTADO: Não, meus pais eram daqui mesmo... 

ENTREVISTADOR 1: A sua família é mesmo daqui?... 

ENTREVISTADO: Todo, todo mundo daqui: pai, mãe, tudo. Meus avós nasceram no 

Peró e viveram muito tempo no Peró, ali na... Meu pai nasceu lá, depois veio trabalhar 

como arrumador, ali na... Morreu novo, coitado... Morreu com trinta e cinco anos... 

ENTREVISTADOR 1: Nossa... 

ENTREVISTADO: É (pausa) 

ENTREVISTADOR 1: O senhor, o senhor nasceu em que ano? 

ENTREVISTADO: Eu nasci em vinte e nove, mil novecentos e vinte e nove... 

ENTREVISTADOR 1: E o seu pai, faleceu?... 

ENTREVISTADO: Meu pai, ele faleceu em mil novecentos e trinta e seis, eu tava com 

sete anos... 



308 

 

ENTREVISTADOR 1: Você era um menino ainda... 

ENTREVISTADO: É... 

ENTREVISTADOR 1: Seu pai também era um menino... Morreu com trinta e cinco 

anos... 

ENTREVISTADO: É, com trinta e poucos anos... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: Com trinta e... A idade que ele morreu, eu era vereador, eu fui eleito 

vereador. 

ENTREVISTADOR 1: Aí, o senhor nasceu lá na, na Barra... 

ENTREVISTADO: É, e eu nasci... 

ENTREVISTADOR 1: E o seu pai nessa época trabalhava como arrumador... 

ENTREVISTADO: De arrumador, é... Naquele tempo de levar as lanchas lá na beira de 

navio, fora da, da, do Forte, ali, saia, né... Ancorava lá. Não entrava que não tinha pé... 

É... calado pra entrar ali dentro, então, né... Eles levavam lá... Ou levava, ou quando era 

o sal ensacado, eles ensacava (ensacavam), levava na coisa, chegava lá e descarregava 

ensacado. Ou quando era a granel era na base da pá... 

ENTREVISTADOR 1: Pá... 

ENTREVISTADO: Levava, encostava no navio, e baldeava o sal pra dentro do navio... 

ENTREVISTADOR 1: O, o sal do Rio Grande do Norte ficou nesse sistema até muito 

tempo depois daqui... 

ENTREVISTADO: É, mas aí, o sal do Rio Grande do Norte nós recebia ele no Arraial 

do Cabo... 

ENTREVISTADOR 1: É, né... 

ENTREVISTADO: É, não era aqui...  

ENTREVISTADOR 1: É... No Porto do Forno... 

ENTREVISTADO: É... Eles descarregava (descarregavam)... Lá, vinha o navio, 

encostava no porto, porque lá prepararam um porto especial com, com calado pro navio 

encostar. Então os navio (navios) vinha do Rio Grande do Norte e descarregava lá e os 

caminhões de lá, os caminhões daqui da cidade carregava lá o sal no caminhão e trazia 

praqui (para aqui), pras barcas ou quando não era assim, então vinha e encostava lá 

mesmo e levava, de lá, lá do Arraial mesmo, via que sobrava, aí trazia pra cá. Precisava, 

o navio encostava aqui eles trazia com caminhão; o navio encostava lá, carregava lá 

mesmo... É... 

ENTREVISTADOR 1: Tinha uma estrada de ferro de Perynas pro porto, também né?... 

ENTREVISTADO: Ah tinha também, por que... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor chegou a conhecer lá? 

ENTREVISTADO: Muito. Nesse tempo eu trabalhava lá em Perynas, eu era apontador... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor começou a trabalhar com que idade, seu Aldir? 

ENTREVISTADO: Eu comecei com dezoito anos. 

ENTREVISTADOR 1: E trabalhou aonde? 

ENTREVISTADO: Eu trabalhei dezessete e dezoito, eu trabalhei numa fábrica de 

conserva que era aqui onde é a rodoviária hoje... 

ENTREVISTADOR 1: Sei... 

ENTREVISTADO: Fábrica de salga e conserva de sardinha. Eu trabalhei aos dezessete... 

Não, eu disse com dezoito anos, foi aos dezessete anos. Aos dezessete não. Aos dezoito 

e dezenove. Aos vinte anos, em quarenta e nove, eu fui para Perynas. Em quarenta e nove 

eu tava (estava) com vinte anos e fui para Perynas e fiquei até sessenta e quatro, quando 

fui cassado (risos). É (pausa) quinze anos de indústria. 

ENTREVISTADOR 1: Em quarenta e nove, quando o senhor foi para Perynas, o senhor 

foi trabalhar em que, em que área na empresa? 
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ENTREVISTADO: No escritório. Auxiliar de escritório. É... Depois passei... 

ENTREVISTADOR 1: Em Perynas o senhor foi em quarenta e nove. Em cinquenta e três 

foi feita a, a Usina pro (para o) refino, né? 

ENTREVISTADO: É... É... A, a, pra, pra... 

ENTREVISTADOR 1: Em cinquenta e um foi a Ponta do Costa, em cinquenta e três foi... 

ENTREVISTADO: Ponta do Costa e Perynas, é... 

ENTREVISTADOR 1: Pro refino? 

ENTREVISTADO: É. Tinha o sal, e não era bem a coisa, era a vácuo. O sal a vácuo, que 

tinha o refino, que era a moagem e que moía o sal, que nóis (nós) tratava o sal refinado 

ali na, próprio, nosso... 

ENTREVISTADOR 1: Hummm 

ENTREVISTADO: E tinha o, a fábrica, que fazia através dos aparelho (aparelhos) a 

vácuo.. Entrava pra lá a salmoura. A salina, uma grande parte da salina, em vez de 

produzir o sal, ela produzia a salmoura, até um, um certo grau, que fosse levado  aos 

aparelho de, de vácuo e dali se transformava em sal, que eles botava lá um produto e saía 

sal iodado, saía... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum.... 

ENTREVISTADO: Entendeu?... Aquela mistura que botava pra fortalecer o, né... 

ENTREVISTADOR 1: Hummm 

ENTREVISTADO: A, a, a Ponta do Costa era, era Sal Cisne, né? E a Perynas era Ita... 

ENTREVISTADOR 1: Ita, 

ENTREVISTADO: Acho que eles fazia (faziam) os saquinhos, né?... 

ENTREVISTADOR 1: É... É, e a Perynas produzia o outro também, o Moc, né... E o 

Tigre.... 

ENTREVISTADO: É, é, o sal Moc e sal Ita era Perynas e a Ponta do Costa era sal Cisne 

(pausa) É... 

ENTREVISTADOR 1: E aí o senhor foi pra lá em quarenta e nove, e foi trabalhar no 

escritório? 

ENTREVISTADO: É. Trabalhava no escritório. Antes de eu ir lá com vinte anos, eu era 

garoto, trabalhei lá, com doze, até catorze anos, trabalhei carregando, panhando 

(apanhando) o ponto... A salina lá tinha trinta e quatro seções de salina, então, em cada 

uma delas tinha o homem que fazia o, tratava-se o “abridor d’água”, era aquele que 

regulava a água desde lá, do tanque de carga, em cima, regulando ela todo dia. Ele abria, 

fechava e tal, pra num, num, num deixar que o grau se, né, pra controlar o grau... 

ENTREVISTADOR 1: Certo... 

ENTREVISTADO: Até chegar no cristador, cristila, cristilizador (cristalizador).... 

ENTREVISTADOR 1 Cristalizador... 

ENTREVISTADO: Cristilizador (cristalizador), embaixo, que era esse que eu to (estou) 

dizendo, ali, cristi (cristalizava)... Fazia o sal ali, né... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Depois, puxava pro (para o) lado e tal... Eu trabalhei muito tempo de 

apontador, carregando o ponto na, na salina. Depois eu (pausa), saí de lá (pausa), e vim 

pra indu... pra, pra indústria de pesca aqui, que o salário aqui era melhor. – Oi Luciano. 

Esse é, esse é meu genro- Então eu trabalhei dois anos aí. Depois, eles que já me 

conheciam, né, o negócio apertou, eles sabiam que eu tinha, mesmo rapazinho, eu já tinha 

experiência da salina, o quanto tinha, o pessoal, aí mandaram me chamar. Nessa época eu 

já tava com vinte anos, foi em mil novecentos e quarenta e nove. Tá (está) aí registraram 

na minha carteira, mil novecentos e quarenta e nove, que eu fui pra lá. Aí já fui direto pro 

escritório. 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 
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ENTREVISTADO: É... Aí trabalhei (pausa), até o, o nosso gerente morrer, que era o 

finado Nicanor Pereira Couto, que foi até prefeito de Cabo Frio. 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: É, eu não sei se ele tá escrevendo alguma coisa sobre isso... Esse, 

esse gerente de Peryna (Perynas), foi prefe (prefeito)... Antes de morrer, ele foi prefeito 

de Cabo Frio. Nos anos, nos anos, anos cinquenta e pouco. Eu me lembro que eu mesmo 

trabalhando na companhia, eu fazia campanha pra ele lá e tal... Então... 

ENTREVISTADOR 1: Tinha a força do Miguel Couto por traz dele? 

ENTREVISTADO: Miguel Couto era governador do Estado nessa época. Doutor Miguel 

Couto era governador do Estado. Foi nessa época que ele se elegeu prefeito em Cabo Frio. 

Em mil novecentos e cinquenta e pouco, né... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Me lembro que eu fui pra lá em quarenta e nove, em cinquenta e 

oito... Eu só passei nove anos lá, porque ele morreu em cinquenta e seis, ficou um outro 

lá, como gerente. Esse menino que entrou, ele era estudante de, pra lá, faculdade, que 

estudava sobre, negócio de empresa, como é... 

ENTREVISTADOR 2: Administração. 

ENTREVISTADO: É, administração de empresa. Parece que nem formado tava (estava) 

ainda e mandaram ele. Ele era da família Couto e mandaram ele pra lá. Mas, muito 

inexperiente. Porque eu, eu penso assim: o senhor chega num lugar, ambiente que o 

senhor não conhece, mesmo que o senhor seja superior de todos, mas o certo é o senhor 

tomar pé de como a coisa anda ali... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Não é... 

ENTREVISTADOR 1: Chegar pisando devagar, né... 

ENTREVISTADO: Que é pra não enfia os pés com as mãos, né... Mas não, ele chegou 

como quem já conhecia tudo, né... “Olha aqui (pausa) eu sou o gerente daqui e a coisa, to 

vendo aqui, as folhas aqui tão, pelo que eu to (estou) sabendo, tem extraordinário. De 

hoje em diante todo mundo vai ganhar o seu salário aí, que é salário. Nada de hora extra 

pra ninguém.” E no escritório, justamente onde eu trabalhava, nós, o pagamento na 

companhia era aos sábados e as folha fechava na sexta feira. Salina, o pessoal pra extração 

do sal, trabalhava, o pessoal que vinha da roça, esses menino por aqui, fechava na sexta 

feira. Nós no escritório, principalmente, teria que trabalhar umas horas a mais pra aquele 

ponto de sexta feira, passar tido pras folha, fechar, pra sábado de manhã saber quanto é 

que precisava pra fazer o pagamento do pessoal. Ele chego (chegou), corto (cortou) tudo... 

ENTREVISTADOR 1: E aí? 

ENTREVISTADO: Na primeira semana não teve pagamento. O povo invadiu. Invadiu, 

ele veio pra mim: “E ai, seu Aldir, e aí, agora?” Eu era chefe do escritório né... “E aí? E 

aí o senhor é que tem que saber, porque o senhor chegou aqui e cortou o extraordinário. 

Eu contava com os menino (meninos) aí pra me ajudar, fechar a folha, pra hoje de manhã 

o senhor saber e ver o dinheiro, ou troca, ou panha (apanhar) onde fosse, pra gente 

envelopa e paga o pessoal, mas o senhor disse que não queria, nós não fizemos.”. “E 

agora?”. Eu digo: e agora o jeito que tem é dar um abono aí a cada um. Eles têm que ir 

embora, coitado, eles mora (moram) na roça e tem que ir embora hoje, passar o domingo 

com a família, levar o dinheirinho que ganho, lá, pra família, né... Que eles vêm lá do 

sertão, e na segunda feira... Ah, mas foi uma confusão tremenda e tal... Ele aí me culpou, 

botou a culpa toda pra cima de mim. Quando acabou aquela confusão toda, passou uma 

semana, ele disse: “Ó, o senhor vai pro (para o) escritório de Cabo Frio”. O escritório lá 

de Cabo Frio e nosso, lá da Peryna (Perynas), era pra despachar sal em caminhões pra, 

pra, pro Rio, pra São Paulo e fazer, fazer, despachar os navios, porque os navios carregava 
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(carregavam), aí, tinha que passar pela capitania e tal, e nota, aquela coisa toda, era... 

Tinha nada a ver com a minha função lá. Lá era folha de pagamento, lá eu lidava com 

operário. Aqui era pra despachar navio, caminhão (risos), né... Então, nessa época eu tava 

(estava) fazendo uma casinha lá, e tal... 

ENTREVISTADOR 1: Ô, ô seu Aldir.... 

ENTREVISTADO: Hã? 

ENTREVISTADOR 1: Sem, sem querer cortar o senhor, esses trabalhadores que iam 

receber no sábado, é, eram trabalhadores, é, é.... 

ENTREVISTADO: Puxadores de sal. 

ENTREVISTADOR 1: Pela empresa? 

ENTREVISTADO: Não, não.  Era quem vinha na época da safra. 

ENTREVISTADOR 1: Da safra... 

ENTREVISTADO: É. Eles trabalhava (trabalhavam) ali e tal...  

ENTREVISTADOR 1: E, e o senhor tem mais, lembra quantos trabalhavam fixos e 

quantos vinham na época da safra? 

ENTREVISTADO: Ah, não... 

ENTREVISTADOR 1: Vinha muito, na época da safra? 

ENTREVISTADO: Na safra vinha muita gente mesmo, vinha muita gente e não era nem 

relacionada como empregada da firma... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, não? 

ENTREVISTADO: Não, porque não dava pra assinar a carteira, que eles trabalhava, as 

vezes, o tempo... O sal sempre foi feito através do tempo, mesmo no verão que coisa, mas 

às vezes, tava (estava) muito bem, daqui a pouco dava uma carga d’água, e cabou 

(acabou) a safra. Aquele pessoalzinho que tava (estava) ali, ia tudo embora... 

ENTREVISTADOR 1: Assim, né... 

ENTREVISTADO: E esperava que o tempo afirmasse novamente pra eles volta pra puxar 

o sal, né... Então, não podia ser operário. Os ficas era mais aqueles que trabalhava 

(trabalhavam) na manutenção das salinas, não é...(pausa), que quando ela enchia demais, 

depois eles era obrigado a descarregar e tal. E depois controla. Porque aquilo ali era 

controlado, que a gente tinha um... A salina, não sei se o senhor conhece, lá em cima tem 

um tanque chamado “tanque de carga”, aquele que recebe a água... 

ENTREVISTADOR 1: Do “marnel”... 

ENTREVISTADO: Do mar, do “marnel”... Recebeu aquela água, o tanque de carga, 

depois desce pra dois cristalizadores, dois tanques menores que é abaixo dele, que o, o 

controlador, o regulador d’água, que a gente trata na salina, ia descendo e já formando 

um grau, pra dali descer pra cinco quarto, cinco quadras... ahn, tanquezinhos pequenos, 

que catava os quadrozinhos, e é onde cristalizava o sal, lá em baixo, né... 

ENTREVISTADOR 1: E é aonde entrava o trabalho do puxador... 

ENTREVISTADO: Justamente. Ali ele cristalizava ali, o tempo corria bem e tal, ele ia 

regulando a água, não podia botar demais pra não coisa e não podia botar de menos, senão 

atrapalhava a produção do sal, né... Tinha que controlar a água. Só o regulador mesmo, é 

que, ele sabia a quantidade de água que abria a cada dia e fechava e tal... Então, esse 

pessoal, na ocasião, precisava puxar o sal, tira dali, bota nos armazém ou fazer aquelas 

eiras, tinha aquelas eira na beirada da salina, tinha uns espaço que a gente fazia, que era 

pros homem carrega o... Quando não cabia mais no armazém, ele botava ali fora, fazia 

aquela montoeira de sal que era pros, pros, pros caminhões carrega... Então, esse pessoal 

que o senhor ta perguntando era um número bem grande que não era registrado como 

empregado. Se bem que a gente pagava o INPS deles... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, pagava? 
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ENTREVISTADO: Pagava. Nóis (nós) descontava e pagava o INPS deles. Tinha a 

folhazinha, a ficha de todos eles. A folha de pagamento, quando fechava, na segunda 

feira, ela ia logo, eu pegava a folha e botava logo na mesa do menino que passava dali 

pras ficha dos operários. Passava a ficha pra chegar no fim do mês e somar: ganhou vinte, 

trinta ou cinquenta ou duzentos e descontou tanto e ia pro INPS numa relação. Mesmo 

que ele não tivesse a carteira assinada, mesmo sendo esses que vinham de lá, pra fazer só 

a safra de sal, era pago o, o coisinha que era descontado deles. Que nóis (nós), quando, 

na folha, que, na folha, quando fazia, a gente não tinha discriminação. Era: o operário 

ganho X, pagava oito por cento de, entendeu... E tinha a parte, depois, na fora de encher 

a folha pra mandar pro INPS pra pagar, é que tinha oito por cento do operário e mais a 

parte do patrão... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Que é que fazia o pagamento (pausa). Era, era nessa base a coisa. 

ENTREVISTADOR 1: Ô, ô, isso numa, numa empresa grande como Perynas... 

ENTREVISTADO: É, como Perynas... 

ENTREVISTADOR 1: Nas outras salinas menores.... 

ENTREVISTADO: Nas pequenas eu não sei, o pagamento do INPS, essa coisa, eu não 

sei... Mas o procedimento do pessoal da roça era o mesmo... 

ENTREVISTADOR 1: Era o mesmo... 

ENTREVISTADO: Era o mesmo... Eles vinham, fazia a safra, acabou, choveu, então, 

coitados, eles ia embora... 

ENTREVISTADOR 1: E pra fazer a safra, eles vinham e ficavam a semana inteira e ia 

embora no sábado?  

ENTREVISTADO: É. Nóis (nós) tinha o alojamento que eles ficava, dentro do 

alojamento. O alojamento na salina tinha com fogão de lenha, mas era fogão, tudo 

direitinho, panela... Então eles vinha, ali mesmo eles cozinhava, dormia, até acabar a 

safra. Quando acabava, a companhia dava o caminhão, dava a condução, eles recebia o 

dinheirinho deles e ia lá. Quando precisava, o caminhão ia no, no, na véspera, avisava: 

“ó, amanhã nóis (nós) tamo (estamos) ai pra levar o pessoal, junta ai”. Cada ponto juntava, 

né, aquele pessoal. O caminhão dava duas, três, quatro viagem, o quanto fosse necessário 

e distribuía nos alojamento das salinas. Nóis (nós) tinha trinta e quatro seção... 

ENTREVISTADOR 1: Perynas... Huhum....  

ENTREVISTADO: Isso, Peryna (Perynas). Tinha trinta seção em salina (pausa). Fora 

aqueles outros que era, me, morava na companhia, outros que trabalhava na moagem, era 

o sal que moía, aí, né... -É o que, rapa?- Caminhão, motorista e, enfim, tinha o pessoal da 

manutenção, né... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Esses é os extra, os extra que vinha da roça. Agora, fora o pessoal da 

manutenção... 

ENTREVISTADOR 1: Agora, agora, é... O pessoal que trabalhava direto na salina é, não 

tinha, recebia insalubridade, que o senhor falou, né... 

ENTREVISTADO: É... 

ENTREVISTADOR 1: E não recebia o material de proteção... 

ENTREVISTADO: De proteção... É... 

ENTREVISTADOR 1: Isso gerou... 

ENTREVISTADO: Isso, em mil novecentos e sessenta, nós fizemos uma greve, que 

levou vinte e nove dias. É... O patrão não queria dar, não. Eu tive que viajar, eles... 

ENTREVISTADOR 1: Parou, parou todas as salinas, seu Aldir? 

ENTREVISTADO: Parou. Todas as salinas... 

ENTREVISTADOR 1: Ou só Perynas? 
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ENTREVISTADO: Nóis (nós) tinha... Não, só Perynas não... Ponta do Costa... 

ENTREVISTADOR 1: As principais... 

ENTREVISTADO: São Pedro até lá, lá, né... Araruama, que tem aquela, aquele canto lá, 

que hoje tem estrada pra Cabo Frio... 

ENTREVISTADOR 2: Praia Seca... 

ENTREVISTADO: Praia Seca... Até lá, em Praia Seca. Nós estendemos nossa carta 

sindical até lá... Até lá nóis (nós) tinha associado... Então era a mesma coisa... Era o 

mesmo regime daqui... Então, o, era a, o mesmo sistema... Choveu, cabo o serviço. Só 

ficava o pessoal da manutenção, que a salina precisava. Tá cheio, mas precisa do homem 

pra descarrega e botar no limite ali e controla aquele limite, até o tempo melhora, pra 

fazer sal novamente, né... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Então, era a vida do salineiro... Era isso (pausa). E tinha aqueles, 

aqueles sim, que tratava da salina, e outros, que não era só um, era gente, dois ou três que 

cuidava da, do tamanho da salina. Nóis (nós) tinha seção com tamanho, por exemplo, só 

um corredor de, de salina... Já tinha outra seção que tinha dois, três corredor, precisava 

ter o mestre, o abridor d’água e mais um ou dois ajudante que é pra dá, entendeu... Que 

ele sozinho não dava pra correr aquela salina toda, que ali tinha, em cada quadrazinha, da 

passagem de uma pra outro, era um buraquinho assim... Então, aonde passava, ele 

controlava, não deixava aumentar o coisa nem, nem diminuir....Se diminuísse ficava ruim, 

se aumentar também... diminuía o grau... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: É, salínico, pra fazer, formar o sal, não é... Então, esse pessoal era 

com carteira assinada, era, às vezes, até mensalista, recebia por mês e durante a semana 

panhava (apanhava) aquele valezinho, né, pra, se manter, porque o salário sempre era 

pequeno e mesmo o homem que era mensalista lá, não havia um comércio bom... Depois, 

já no fim, é que a companhia juntou com eles e fez uma cooperativa... 

ENTREVISTADOR 1: Que funcionava dentro das terras ali de Perynas... 

ENTREVISTADO: Dentro da companhia mesmo, é... Que essa aí, esse aí foi que me 

ajudou a fazer a minha casa... Porque o patrão, ele confiava muito em mim... Eu, na 

ocasião, eu, morava ali nas Palmeiras... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor? 

ENTREVISTADO: Eu, morava ali e trabalhava lá... Eu era novo e tal... Na ocasião, 

quebrei a ... Jogando futebol, tive uma fratura na perna... Ele veio me visitar... Então, eu 

dormia em cima de uma caixa de madeira grande que minha avó guardava a roupa e ali 

tinha uma esteira, que é aonde eu ficava, ainda, mais com a perna sem poder mover, não 

podia dormir no meio de ninguém...Ele foi lá me visitar, aí, que passou a gostar mais de 

mim, porque a chave do cofrezinho lá, dele, só quem sabia era eu, que era empregado de 

confiança ali no escritório... Ele naturalmente, deve ter pensado “Esse homem que fica 

com o dinheiro da companhia na mão, dorme em cima de uma ca (cama)... esteira, coisa 

que não tem nada...”A casa era uma casa de beira de praia, assim... Coitado, não tinha 

nada, um quarto, uma sala, uma cozinha e o outro quarto... Corredorzinho lá... Ele deve 

dizer: “Ele deve ser muito sério pra não mexer em nada, pra não carregar dinheiro”, né... 

Era a minha casa... Tanto que ele, quando botou a cooperativa lá, ele disse: “Aldir, nos 

primeiros dois meses o negócio não tá indo bem, não...” Nós passamos a comprar aqui 

pra não faltar nada. A gente comprava Vieira Nunes, que era de Niterói e, e esse outro 

aqui, de Iguaba, esse bom, de Iguaba, que era esse, um vendedor também... Era a Grilo 

Paes de Niterói e um outro aqui de coisa... Eu sei que os caboclos que tomaram conta da 

cooperativa (pausa), não sei o quê que fez com o dinheiro, eles po... Ah, fico devendo a 

todos dois, tanto o de Iguaba como o de Niterói... Ele foi ah, o tal do: “O senhor vai fazer 
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o seguinte: o senhor vai fazer a força de sair do escritório uma hora antes todo dia e vai 

pra cooperativa, até fechar. Nós vamos lhe pagar, além do dos coisa aqui, mais um 

dinheirinho... Quero que o senhor faça isso pra pagar esses dois devedores nosso que é 

Grilo Paes e esse outro aqui”...  -meu Deus, tô com o nome aqui... um dia vou lembrar- , 

de, de Iguaba... Fiquei lá, batalhando, batalhando, batalhando... Foi quando ele morreu... 

Eu, eu já tava (estava) com todos eles liquidado, pago, que eu... Veio o tal do Omar 

Antônio e disse “Ó, o senhor vai embora da companhia, vai pro escritório de Cabo Frio”. 

Eu digo: “Olha, mas quem erra... A promessa do Nicanor, antigo gerente, quando 

terminasse de pagar isso tudo aqui, ele ia me dar a cooperativa, pra mim trabalha como 

um comércio meu... Quer que eu vá embora?” “Não, o senhor vê quanto pago aí, que nós 

damos o dinheiro”. Eu disse, ó... Foi o que me ajudou a fazer essa casinha que eu tenho 

lá no centro, que, já tava (estava), naquele tempo, parece que duzentos e poucos mil reais, 

mas, valia, era... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Foi em mil novecentos e cinquenta e oito que eu me mudei pra Cabo 

Frio (pausa)... Aí (pausa)... Também, ele me deu o dinheiro... 

ENTREVISTADOR 1: Deu? 

ENTREVISTADO: Deu e disse: “Ó, o senhor vai morar na sua casa, que o senhor tá 

fazendo lá”. Eu digo (pausa), aquela casa, eu tava (estava) fazendo com ajuda dos 

companheiro, todo feriado e dia santo ia dois pedreiro e dois servente pra lá... A minha 

mulher ia pra lá (pausa)... minha mulher me ajudou muito... A gente, no fundo, tinha um 

barraquinho, panela e tal... Ela fazia um almoço ali, uma peixada, ou então uma carne 

ensopada... Era um almoço que dava pra quatro, cinco... Nóis (nós)trabalhava até três 

horas da tarde... Três horas da tarde parava, todo mundo comia, ia embora... Eles não 

cobrava um tostão... Deus lá tenha no céu... Finado Andrade e outros lá que me ajudaram 

muito... Já morreram... Eu, era mais novo, né... Que nessa época tinha vinte, vinte e 

poucos anos, eles já era homem de quarenta e tanto, cinquenta anos, já foram... Então, eu 

disse: “essa casa minha, também não posso ir pra lá não, porque eu tenho prome (?)... A 

Álcalis, ela tava (estava), tava em fase de, de, de final, final de construção, nessa época... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Em mil novecentos e cinquenta e oito, tava (estava) terminando a 

Álcalis, aí... 

ENTREVISTADOR 1: Eu ia , eu ia perguntar isso pro senhor, quando teve a greve a, os 

operários da Álcalis também... 

ENTREVISTADO: Também entraram na greve... 

ENTREVISTADOR 1: Todo mundo? 

ENTREVISTADO: Foi todo mundo, até os da Álcalis... A Álcalis era, era Altamiro nessa 

época... Altamiro... Já morreu, tadinho... Então... Entrou Álcalis, entrou, entrou extração 

do sal, Alca (Álcalis), arrumador, estivador e, e, e construção civil também... Todo mundo 

entrou, levo todo mundo ali, cada um tinha uma reivindicação: aquele que não tinha 

insalubridade, quem não tinha coisa, era salário, era né... Eu sei que fico todo mundo... 

Então ele me disse: “ Não (pausa) o senhor vai pra sua casa... Quanto é que tá sua, 

prometido o aluguel?” Era uma mixaria naquela época... Digo “é tal”... “A companhia vai 

pagar o senhor (pausa)... Via pagar o aluguel pro senhor morar nela”... Tá bom... Deu até 

uma encrenca... Encrenca não, um aborrecimento que, aonde eu fui trabalhar, no 

escritório de Cabo Frio, o chefe era seu Jessé Cardoso, e ele, com esse dinheiro que eu 

fui lá, com meu salário e esse dinheiro da casa, passou o salário dele. Ele era o chefe do 

escritório, ele era antigo ali, e disse: “Vai botar um novo com mais salário do que eu” 

(risos) Uma briga danada, né... Parece que deram uma compensação lá, e acomodou ele 

e tal (pausa). E eu fiquei por lá. Mas esse homem, ele teve, ele teve um truco tão ruim que 
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acabou morrendo. Eu acho que deve ter sido por isso, porque logo depois ele foi candidato 

a prefeito e não se elegeu, ai...  

ENTREVISTADOR 1: Esse novo gerente? 

ENTREVISTADO: Heim? (tosse) 

ENTREVISTADOR 1: Esse novo gerente? 

ENTREVISTADO: É, o tal do Omar Fontoura... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: É... Então não coisa... Ai, depois que ele correu lá, aí parece que a 

companhia lá, o negócio começou a andar pra traz, andar pra traz, porque o sujeito não 

tem experiência, a, a, como é que se diz... A prática e, e, ela precisa da, da, não é, daquele 

que estuda pra fazer, é a, como é que se dá o nome, tem a pratica e tem a coisa... 

 ENTREVISTADOR 2: Teoria. 

ENTREVISTADO: A teoria. Tem que juntar uma com a outra pra coisa... Agora, o senhor 

tem a teoria, se vier pra entrar só... 

VOZ DE MULHER: O senhor aceita um cafezinho? 

ENTREVISTADOR 1: Eu aceito. 

ENTREVISTADO: É, traz sim, um cafezinho pra ele... Junta, só, achar que só com a 

teoria o senhor vai resolver a coisa, não resolve não, porque a prática também ajuda muito, 

ainda mais em negócio de salina, né... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: É... O caboclo tá na faculdade... Sai... Tá gerente de empresa... 

Chega... Aí, há trinta e quatro seções de salina, faz sal e coisa... Naquele... Só com a teoria 

dele ali, né... Eu sei que foi indo, foi indo, o negócio foi andando pra traz, ele morreu, 

botaram lá um filho de um outro, coisa lá pra tomar conta... Eu sei que a companhia foi 

embora, né... Ultimamente não tem mais nada... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: ...funcionando... Então, eu sei que o rapaz também, que eu 

trabalhava, era Jessé Cardoso, na época, ele arrumou lá, e... 

ENTREVISTADOR 1: O escritório de Cabo Frio funcionava aonde? 

ENTREVISTADO: O que? 

ENTREVISTADOR 1: O escritório de Cabo Frio... 

ENTREVISTADO: O escritório, ah... Era no centro. Tinha a Praça Porto Rocha... 

 ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: E, á no canto, quem chega na Praça Porto Rocha, indo daqui do 

Convento pra lá... 

ENTREVISTADOR 1: Hã... 

ENTREVISTADO: Antes de chegar na Praça Porto Rocha, tinha uma pracinha que 

chamava Dom Pedro II... 

ENTREVISTADOR 1: Sim... Tá lá ainda... 

ENTREVISTADO: Era ali... A saí... É, saída, saída lá pra beira do cais, que ali, 

antigamente, ali é que era a, o coisa de peixe, a banca de peixe e tal... Naquela ruazinha 

ali que era o escritório... 

 ENTREVISTADOR 1: Ah... 

ENTREVISTADO: Depois, um ano depois ou mais, não sei, passou lá pra galeria de, de, 

de... -Mamãe, não quero agora não. 

VOZ DE MULHER: Quer não, seu Aldir? 

ENTREVISTADO: - Não, agora não... - Passou pra galeria, lá da... Mais na frente, na 

Praça mesmo, na Praça Porto Rocha, mesmo. Ali era o escritório. Primeiro era na, na 

Dom Pedro II, depois passou pra galeria lá, que fazia da, da, da Praça Porto Rocha, saindo 
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na Major Belegard, que era nos fundos da Porto Rocha... Major Belegard, aquela que 

segue paralela à Assunção agora e vai embora até a Passagem, né... 

ENTREVISTADOR 1: O Sindicato dos Arrumadores já era ali, naquela época? 

ENTREVISTADO: Já era ali naquela época, ali na Major Belegard... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: No início ali... Ali era arrumador e estivador... 

ENTREVISTADOR 1: Era junto? 

ENTREVISTADO: Estivador era junto, é, com arrumador (pausa)... É... 

ENTREVISTADOR 2: O arrumador.... 

ENTREVISTADOR 1: Hã? 

ENTREVISTADOR 2: Arrumador faz o que? 

ENTREVISTADO: Arrumador é aquele homem que pega no pesado... E estivador é 

aquele que pega a mercadoria e arruma, entendeu... No navio, por exemplo, o arrumador, 

ele carrega e bota no navio... E o estivador trabalha lá dentro, fazendo a arrumação e o 

acerto pra, pra, pra o veículo, o caminhão, ou, ou, ou barco viajar... 

ENTREVISTADOR 1: Eu achava que era o contrário, seu Aldir... 

ENTREVISTADO: Pois é... Pelo nome diz o contrário... Que o arrumador é pra arrumar, 

né... Mas aqui não, o arrumador é aquele que pegava no pesado... 

ENTREVISTADOR 1: Ah... 

ENTREVISTADO: ...que pegava na cabeça... levava... O estivador é que ficava lá 

dentro... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, então...é porque... 

ENTREVISTADO: ...o bom estivador... 

ENTREVISTADOR 1: Até porque tem uma foto, tem uma foto bonita do Volney, uma 

foto de mil novecentos e trinta e cinco... 

ENTREVISTADO: Hã... 

ENTREVISTADOR: ...que aparece é, é, eles carregando o navio... 

ENTREVISTADO: É, é... 

ENTREVISTADOR 1: ...carregando na cabeça, no Porto da Passagem... 

ENTREVISTADO: ...aquele que carrega na cabeça é que é o arrumador... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, eu achei que aquele era o estivador... 

ENTREVISTADO:  Não, aquele é o arrumador. O estivador é o que arruma (risos)... 

Você vê essa diferença... 

ENTREVISTADOR 1: Ah... 

ENTREVISTADO: É... o estivador é que arruma... 

ENTREVISTADOR 1: Ô sue Aldir, o senhor, o senhor é filho único, é? 

ENTREVISTADO: Não. Eu tive, meu, eu tive mais duas irmãs... 

ENTREVISTADOR 1:  Mais duas irmãs... Zélia, tadinha, que já morreu também e Alda. 

Era... eu, eu nasci primeiro, depois foi minha irmã Alda, por, por fim mor... nasceu Zélia, 

é... Três, foi três filho que meu pai teve, meus pais teve... 

ENTREVISTADOR 1: E, e, e, e...opção de trabalho na época, era, era o sal, né? Ou era 

pesca? 

ENTREVISTADO: Era, era: estivador, arrumador, construção civil... Construção civil... 

Arrumador, estivador, construção civil e Álcalis. 

ENTREVISTDOR 1: E Álcalis... 

ENTREVISTADO: É... 

ENTREVISTADOR 1: Em cinquenta e oito.... 

ENTERVISTADO: É, é (pausa longa). 

ENTREVISTADOR 1: Pe... Perynas, seu Aldir, é, é, tinha uma escola que funcionava lá 

dentro de Perynas também, não tinha? 
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ENTREVISTADO: Tinha... da própria companhia... 

ENTREVISTADOR 1: Essa escola era pra, pra quem? 

ENTREVISTADO: Era pra, pra, pros filhos dos operários... (pausa) 

ENTREVISTADOR 1: Ah, pra, pros filhos dos operários? 

ENTREVISTADO: Eu, por exemplo... Heim? 

ENTREVISTADOR 1: Pros filhos dos operários? 

ENTREVISTADO: Pros filhos dos operários que estudavam na própria escola... (pausa). 

Operários, é... A maioria daqueles que, que era abridor d’água, essas coisa, tinha sua 

casinha lá, morava lá com sua família, então os filhos estudava lá... 

ENTREVISTADOR 2: E onde ficava essa escola? 

ENTREVISTADO: A escola ficava ali no sobrado... Tem um sobrado grande que era o 

sobrado... 

ENTREVISTADOR 1: Do Miguel Couto... 

ENTREVISTADO: ...é, do Miguel couto... E tinha uma casa mais pra cá, onde morou o 

antigo gerente, finado Nicanor Pereira Couto, que morreu, né... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Então, ali em Nicanor Pereira Couto que era... 

ENTREVISTADOR 1: A escola... 

ENTREVISTADO: ...a casa grande... é... Um salão do lado, é que era a escola. Era ali 

mesmo, na casa dele (pausa). É... E sobrado, é esse que... Eu saí de lá em cinquenta e 

pouco, depois ainda passei lá umas vezes e tal, mas tinha, eu acho que tem mais de 

quarenta anos que não vou pra lá... Nem sei como é que aquilo lá... 

ENTREVISTADOR 1: Eu tive lá... 

ENTREVISTADO: ...aquele sobrado... 

ENTREVISTADOR 1: ...há uns três anos atrás... dá uma tristeza ver, tá tudo... 

ENTREVISTADO: É, tudo... 

ENTREVISTADOR 1: ...tudo abandonado... 

ENTREVISTADO: Largado, né? 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: O próprio sobrado, né... 

ENTREVISTADOR 1: O sobrado também, tá caindo aos pedaços... 

ENTREVISTADO: É...tudo largado... Lá de cima do sobrado tinha também uma outra 

casa boa, com uns pé de... uns pé de abri (?)...daquela fruta assim, como é o nome... É... 

Uma fruta gostosa que dá... É... Do lado de uma que era também, um, um encarregado de 

salina, seu, seu Antônio. Seu Antônio, que era encarregado de salina também morava lá... 

Mas foi uma pena acabar com tudo, porque é o que eu to (estou) dizendo ao senhor, faltou 

a pratica, e entro a teoria, mas a teoria não junto com a pratica, que é aquele povo que 

crio a salina... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: ...que fez é, a, a usina, que preparo tudo. E entro um outro que achou 

que com conhecimento da faculdade ele resolvia tudo... 

ENTREVISTADOR 1: Não resolveu... 

ENTREVISTADO: Foi tudo de água abaixo... 

ENTREVISTADOR 2: Falando nessa teoria e prática, é, o pessoal que trabalhava nas 

salinas, como é que eles aprendiam os ofícios? Era... 

ENTREVISTADO: Não. Aquilo ali era troço que, o senhor chega, não precisa ter a prática 

não... Chega, eles lhe dão um rodo, entendeu, de madeira, e um cabo, ali, pra o senhor 

chegar lá, que tem que puxar... um... já tem um ali, já tá, que trabalha há mais tempo e 

tal... É só puxar o sal e encostar... Tem, em cada um quadro pro outro, tem um espacinho, 
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dessa largura... O senhor puxa o sal ali pra cima, pra depois, com os carrinho de mão 

carrega pra dentro dos armazém ou pra dentro da... Ou fazer aquelas eira grande, né...  

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Tem sabedoria não... O senhor chego (chegou) hoje, o senhor hoje 

mesmo aprende a trabalhar...  

ENTREVISTADOR 1: Era quem, quem... 

ENTREVISTADO: Era tudo prática... 

ENTREVISTADOR 1: O mais velho é que ensinava quem tinha chegado, né... 

ENTREVISTADO: É, quem chegava... O próprio salineiro ali, entendeu... “Ah, o senhor 

nunca?”... “Não”... “Então, é assim, assim e assim...”. Aí, que estragava um pouco é 

porque os antigo tinha a mão calejada, porque (risos), você olhava por aqui, isso aqui era 

uma pele dobrada, que por aqui... E o novinho também, no primeiro dia, era um problema 

né, pra...  O que mais estragava era a vista pro sol e os calo nas mãos pra carrega os 

carrinho... 

ENTREVISTADOR 1: Coluna também, veio que pra arrebentar, né... 

ENTREVISTADO: Coluna também, quando tinha o problema de, de cesto... Quando era 

um lugar que o carrinho não podia entrar, nem toda seção de salina o carreirinho podia 

ir... Tinha que carregar no cesto, na cabeça... Era um enchendo, dois três carregando... 

Chegava lá, o que tava (estava) enchendo, ele mesmo dava uma mão ao outro pra por na 

cabeça e... Agora, a vantagem é que era sempre de empreitada (pausa). Empreitada, quer 

dizer, é, esses não trabalhava a dia... Por exemplo, o salário hoje é, é, é quinze Reais, é 

dez Reais por dia... Mas, ele, não. Ele trabalhava assim... Olha... quantas linhas de sal 

você puxar é, cada linha é tanto. Quando você tirar também, cada linha que você tirar é 

tanto. Então eles se ma (machucavam) machucavam, né... Mas ganhava, porque, porque 

é um serviço muito duro, né...  

ENTREVISTADOR 1: Verdade... 

ENTREVISTADO: Se fosse pra trabalhar pelo aquele salariozinho, nem andava o 

serviço, né... Porque o caboclo carregava o cesto de coisa, ou então o carrinho de mão... 

Quando, quando começava a fazer calo, e aí, agora? É um problema. Caboclo tinha que 

carregar, eles levavam um remédio, um negócio que eles traziam lá da roça, que passava 

na mão, não é, pra num, o negócio não machucar muito, né... 

ENTREVISTADOR 2: E... 

ENTREVISTADO: Mas era tudo na base da empreitada, não era a dia, não... 

ENTREVISTADOR 2: Por dia não... 

ENTREVISTADO: Essa aqui, ó, tem tantas salinas aqui pra tira o sal, essa aqui é tanto 

por cada passeio... Aí o caboclo pegava, tirava dois passeio, três passeio... Faturar... 

ENTREVISTADOR 2: Acontecia algum acidente de trabalho lá, o pessoal, não era 

comum, ou não tinha esse problema? 

ENTREVISTADO: Não, não, não... O problema maior era esse mesmo... Era a catarata, 

entendeu... O sol muito quente... 

ENTREVISTADOR 1: O pé rachava também... 

ENTREVISTADO: É... Também... A proteção nos pés, que é, era bota... E a, a, que a 

salina quando ela tá produzindo, o sol bate nela, ela chega a reluzir... Não sei se o senhor 

já conhece isso... O senhor de longe já via aquilo... Chega a, tá... hã... que tá, tá alumiando, 

aquela, aquele raio de luz, é que provoca a... 

ENTREVISTADOR 1: A catarata... 

ENTREVISTADO: ...a catarata nas vista do operário (pausa). Nós batalhamos em mil 

novecentos e sessenta, eles passaram a dar o material. Foi uma luta danada (pausa). Eu, 

por exemplo, perdi o emprego, perdi tudo, porque fui um dos cabeça do negócio da 

insalubridade... 
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ENTREVISTADOR 1: O senhor, o senhor, é, é, começou a atuar no sindicato quando? 

Quando é que o senhor passou a ter uma... 

ENTREVISTADO: Comecei em mil novecentos e sessenta... Quando eles me tiraram de 

lá, eles deve te um arrependimento, isso... Porque se eu ficasse lá, na Peryna (Perynas), 

eu ficava isolado, num ia me, entra com os outros, que os outros tudo, o, o, as... Nóis 

(nós) tinha o, o, como é... O Conselho Sindical... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Que era aqui dentro da cidade... Através desse conselho é que me 

botaram como presidente do sindicato... Se eu tivesse... Esse tal de Omar, acho que ele 

morreu mais (risos)... Se ele tivesse me deixado lá... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor nunca teria entrado... 

ENTREVISTADO: Eu não tinha entrado no sindicato (risos) e ele se livrava daquela 

greve, é... Acho que aquela greve foi o que acabou mais com ele... Levamos sessenta dia, 

o... trinta dia de greve, trinta dia, é... 

ENTREVISTADOR 1: Caramba... 

ENTREVISTADO: É... Não foi uma... Em mil novecentos e sessenta... 

ENMTREVISTADOR 2: Sessenta... 

ENTREVISTADO: Mil novecentos e sessenta (pausa). É... Eu fui lá embaixo, que eles 

me chamaram pra conversar, me prometeram uma porção de coisa, que me davam um 

comércio lá em Niterói, mas, eu... Meu amigo, eu não posso aceitar nada disso... Eu sou 

o presidente do sindicato... As famílias, o senhor deve conhecer, é tudo gente pobre, 

vivendo na casa de uma família, era uma criancinha, só com aquele camisolo (camisola), 

outro só com o shortinho, descalço, dormindo no chão, é, é miséria mesmo, né... Então, 

se eu hoje larga (largar) tudo lá como está e vim aqui aceita um... Eu acho é... Não vou 

comer nem dormir, porque minha consciência não vai deixar, né... 

ENTREVISTADOR 1: Patrão joga baixo... 

ENTREVISTADO: Ganhei, pra mim é uma boa, vou ficar numa boa, que é, e fica todo 

mundo lá, pior ainda do que está, né... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTEVISTADO: É (pausa). Aí é que eles disseram “esse é comunista”, que disse que o 

comunista não aceita, aceita barganha, né... aí... 

ENTREVISTADOR 1: Isso, o senhor é, é, fazia parte de algum partido na época? 

ENTREVISTADO: Eu fazia parte do partido em Cabo Frio, né... 

ENTREVISTADOR 1: Partidário mesmo... 

ENTREVISTADO: Mas era partido sindical. Não tinha negócio de comunismo, não... 

Comunismo era até proibido naquela época... Até agora, há pouco tempo, é que 

legalizaram, né... Mas, naquela época, se, se tivesse partido mesmo, eles fechava... Não 

podia ter partido comunista, não (pausa). Eu pertencia e fui eleito pelo PSB – Partido 

Social (pausa longa)... 

ENTREVISTADOR 2: Brasileiro? 

ENTREVISTADO: Brasileiro. Que até hoje eu num dei vista ainda... PSB. Esse que foi 

o partido que eu me filiei e que me elegi (pausa) vereador, em mil novecentos e sessenta 

e dois (pausa)... Em sessenta e dois pra sessenta e quatro, quando foi... Em sessenta e dois 

pra sessenta e seis, quando foi em sessenta e quatro eles, eles me cassaram... 

ENTREVISTADOR 2: E o que levou o senhor a se candidatar? Como é que o senhor 

chegou a se candidatar? 

ENTREVISTADO: Eu me candidatei porque eu... Me botaram no sindicato, né... Na 

coisa, né (pausa). Eu batalhei lá pra, pra esse negócio de insalubridade, pra material de 

proteção, e tal... Então eles acharam que eu, eu era, me dar um cargo de presidente se, de 

vereador, que eu ia ter mais força pra ajudar né... 
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ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: E assim, o pessoal mesmo, da salina, que me elegeu (pausa)... É... 

ENTREVISTADOR 2: Seus votos vieram da salina? 

ENTREVISTADO: É, pois é (pausa longa). Era uma luta... Mas nosso sindicato naquela 

ocasião era um dos melhores aí... Porque eu comecei a, a, trabalhar e o Instituto do, 

Nacional do Sal, que eu acho que ainda existe até hoje... 

ENTREVISTADOR 1: Não, não... 

ENTREVISTADO: Não? 

ENTREVISTADOR 1: Ele foi extinto na.... 

ENTREVISTADO: Foi extin (extinto)... 

 ENTREVISTADOR 1: ...na década de oitenta... 

ENTREVISTADO: É? 

ENTREVISTADOR 1: É 

ENTREVISTADO: Esse instituto cobrava da, do salineiro, não era do sindicato... 

Cobrava do salineiro uma taxa, que esse, esse dinheiro era destinado à assistência social, 

ao trabalhador da salina... E eu descobri isso... Descobri e fui lá pro Instituto do Sal, que 

era na Avenida Rio Branco... 

ENTREVISTADOR 1: Huhum... 

ENTREVISTADO: Cheguei lá, conversei e tal, com quem... Secretário... Eu: “Ah, é... 

então o senhor pode fazer um convênio aqui, com a gente, que nós...”. “O senhor é que é 

o presidente? Então traz os documentos aqui que o senhor vai levar a verba pra 

transformar lá em assistência social para os trabalhadores”... Pode procurar saber, o único 

sindicato... Nós tinha médico e uma dentista de manhã, de oito a meio dia, e tinha de duas 

as cinco da tarde mais uma médica e um dentista... O médico, hoje... Acho que não, o 

médico era - ah, meu Deus, esqueci o nome dele, que trabalhava-. Eram dois médicos, 

um de manhã e outro de tarde. Foi. E dentista, foi doutor Jhonas e uma doutora, doutora 

Paula... Doutora Paula. Um trabalhava de manhã, o outro trabalhava de tarde. Era doutor... 

Doutor Rui Quintanilha, que foi nosso... E doutor - ô meu Deus... 

ENTREVISTADOR 1: Rui Quintanilha também foi político aqui, não foi? 

ENTREVISTADO: Heim? 

ENTREVISTADOR 1: Ele também foi político? 

ENTREVISTADO: Quem? 

 ENTREVISTADOR 1: Rui Quintanilha... Ou não? Ele, ele teve um cargo de vereador? 

ENTREVISTADO: Quem que teve? 

ENTREVISTADOR 1: Doutor Rui Quintanilha, teve? Não sei... 

ENTREVISTADO: Não, não, não... Ele não teve... Não, não... Ele era médico, é... Ele 

era médico. Esse Rui até casou com uma, uma irmã de Zezinho... Zé Bonifácio, que foi 

prefeito em Cabo... Conhece ele. não.... 

ENTREVISTADOR 1: Sim, sim... 

ENTREVISTADO: Até hoje ele tá aí, na política... Ele foi prefeito naquela época... Ele 

deve tá bem coisa, né... Foi prefeito naquela época... E esse doutor Rui Quintanilha casou 

com a irmã dele... 

ENTREVISTADOR 2: Agora, quando o senhor conseguiu trazer médico e dentista, o 

senhor já era vereador, ou era como presidente do sindicato? 

ENTREVISTADO: Não. Era como presidente. Depois é que eu, parece que, por mais, 

por causa dessas coisa, é que eles me elegeram, né... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Eu tive, tive uns votozinho (pausa). É... Se bem que o que me elegeu 

mais foi que o meu partido, o PSB, concorreu com os onze, naquela época era onze 

vereador, pare... Com os onze candidato. Só quem se elegeu fui eu. Então, aqueles 
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votozinho todos, daqueles pequenos, que teve dez, ou que teve vinte, juntou tudo pra mim 

(risos)... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Eu que tive a, a maior quanti... o maior número de votos, os deles 

vieram tudo pra mim e me elegeu vereador... 

ENTREVISTADOR 2: O senhor foi o mais votado do PSB? 

ENTREVISTADO: Isso. O mais votado do PSB e fui o eleito... É (pausa). 

ENTREVISTADOR 2: E... 

ENTREVISTADO: E quando eles cassaram o meu voto, eles foram tão proposital, que 

cassaram o vereador e cassaram todos os suplentes... Quer dizer, eles, o problema não era 

só comigo, né... Era... 

ENTREVISTADOR 1: Com o partido também... 

ENTREVISTADO: ...com o partido, que sabia que o partido lutava contra o regime da, 

dos salineiros, aí, né... Sabia que se botasse um outro, ia fazer a mesma coisa que eu 

estava fazendo (pausa). E... 

ENTREVISTADOR 2: E essa breve estada do senhor lá na, na Câmara de Vereadores, o 

que que o senhor encontrou lá de dificuldade, ou o que é que o senhor conseguiu fazer 

lá? 

ENTREVISTADO: É... Não... Lá é o seguinte... Quando eu fui vereador, pelo PSB, nós 

apoiamos Wilson Mendes, que é pai desse prefeito que saiu agora, do Marquinho... 

ENTREVISTADOR 1: Marquinho Mendes... 

ENTREVISTADO: Nós apoiamos ele, mas ele perdeu as eleições, quem ganhou foi 

Antônio Castro. ‘Ceis (vocês) sabem quem é, não? 

ENTREVISTADOR 1: Eu sei... 

ENTREVISTADO: Morreu. Já morreu, não é... Quando foi na ocasião da, da posse, né... 

“Ah, tal, seu Aldir, tal, o senhor...”. Eu digo, ó, eu, a minha candidatura foi através do 

apoio e da, da, como é que fala... A gente fazia coligação... PTB... Ele era do PTB, mas 

ele não se elegeu e eu tô pronto pra apoiar o prefeito que se elegeu. Que é seu Antônio de 

Macedo Castro, desde que seja em prol das coisas para os, os trabalhadores e o povo da 

cidade. Sendo qualquer matéria que venha em benefício do povo e dos trabalhadores, 

pode contar com o meu voto. Entendeu... Aí, eu fiquei apoiando o próprio Antônio Castro. 

É... Chegamos a ir até Brasília... Nossa Câmara foi em Brasília numa ocasião que, que os 

Estados Unidos abaixou a barrilha pra poder fechar a Álcalis, por que... Nós fomos pra, 

porque o nosso, o nosso ponto de vista era o seguinte... Tá abaixando a barrilha pra fechar 

a Alca... Depois que fechar... Que a  Alca (Álcalis), o forte é a barrilha, né... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Dá o (?), mas o forte é a barrilha... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: Que a barrilha é um produto que é usado em sei quantas... 

ENTREVISTADOR 1: Indústrias... 

ENTREVISTADO: Não é? 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: Então, o americano, o, o, eles botaram, queria botar aqui a barrilha, 

já tinham prometido... Bota a barrilha, aba... Bem baixo pra acabar com a Álcalis... Depois 

que, a, o nosso ponto de vista era o seguinte... Depois que a Álcalis fecha, eles bota, eles 

vão ficar absoluto, eles bota a barrilha pelo preço que quiserem, né... 

ENTREVISTADOR 1: Claro... 

ENTREVISTADO: Então, nóis (nós) saímos daqui... 

ENTREVISTADOR 1: Esse golpe é velho, né... 
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ENTREVISTADO: Esse golpe é velho... Nós fomos em Brasília nesse tempo... O 

presidente da cam (câmara)... da Câmara era Jorginel Aguiar, do Arraial do Cabo. Não 

sei se vocês lembra... Estélio Santos ‘ces (vocês) também não conheceram.... 

ENTREVISTADOR 1: Sim, conheço Estélio... Depois foi prefeito... 

ENTREVISTADO: Heim? 

ENTREVISTADOR 1: Estélio depois foi prefeito aqui em Cabo Frio, não é? 

ENTREVISTADO: É... Ele foi, ele foi... 

ENTREVISTADOR 1: Ele era vereador, mas depois foi prefeito... 

ENTREVISTADO: É... Não... Ele, ele assumiu o lugar de, do outro, de Antônio, que 

Antônio morreu e ele assumiu como... 

ENTREVISTADOR 1: Ah... Tá certo... 

ENTREVISTADO: É... Entendeu... 

 ENTREVISTADOR 1: Ele era vice? 

ENTREVISTADO: Ele foi eleito (pausa). 

ENTREVISTADOR 1: Ele era vice de Antônio Castro? 

ENTREVISTADO: Não. Ele era não sei o que, na ocasião, que, que botaram ele como, 

como coisa... Ele foi delegado, primeiro, de polícia, em Cabo, o Estélio, e depois... 

ENTREVISTADOR 1: O Estélio Santos ele foi... 

ENTREVISTADOR 2: Interventor, não? 

ENTREVISTADOR 1: Ele foi vereador em mil novecentos e sessenta... 

ENTREVISTADO: É... 

ENTREVISTADOR 1: Depois foi em sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, 

sessenta e seis, sessenta e sete e sessenta e oito... 

ENTREVISTADO: É, É... Porque eles me cassaram e ficaram... Tem o Estélio, era do 

PSD, já era do partido da, da, da, capitalista, né... 

ENTREVISTADOR 1: É... Então eles me cassaram, acho que justamente por isso que 

eles não aceito ninguém da, nem o suplente, nem nada da, da, do meu partido... Cassaram 

todo mundo... Então, quem ficou mandando foi o PSD nessa ocasião, né... 

ENTREVISTADOR 1: Aham... 

ENTREVISTADO: É (pausa). É, Estélio Santos... Tinha do Arraial do Cabo o Valtinho... 

Valter. Tinha aquele outro, é... Um senhor de idade também... Antônio Correia... 

Valtinho... É... O que era presidente do sin..., do, do, da Câmara nesse tempo era Jorginel 

Vieira Aguiar, é... Os que ficaram mandando em tudo... 

ENTREVISTADOR 2: É... Só uma coisa que eu fiquei curioso... O senhor disse que lá 

na, tinha uma escola... O senhor chegou a estudar lá? 

ENTREVISTADO: Cheguei a estudar... 

ENTREVISTADOR 2: Chegou a estudar naquela escola? 

(ruído de telefone tocando) 

VOZ DE MULHER: É pra você... 

ENTREVISTADO: Deixa eu ver aqui... É meu irmão... É meu filho, aliás, Carlinho... 

Alô? (...) (passa o telefone para João). 

ENTREVISTADOR 2: Quer dizer que o senhor estudou na escola? 

ENTREVISTADO: Estudei... Porque a minha tia, o marido dela era operário lá... E ela 

tinha os filho também, mas, na ocasião, da minha idade... Eu morava com minha avó, 

né... Mas porque meus pais morreram cedo, quem me criou foi meus avós... Então, eu fui 

pra casa dela pra estudar na escola de Peryna (Perynas), como se fosse filho deles lá, 

entendeu... Estudei um bocado de... Não muito tempo, mas estudei um bom tempo lá na 

própria escola da Peryna (Perynas)... 

ENTREVISTADOR 2: Uns três, quatro anos, mais ou menos? 
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ENTREVISTADO: Não, não, não... É o negócio de um ano, mais ou menos (pausa), dez 

meses... 

ENTREVISTADOR 2: É? 

ENTREVISTADO: É... Porque pra mim ficava difícil... Morava aqui nas Palmeiras, pra 

ir lá pra Peryna todo dia, né... 

ENTREVISTADOR 2: E, o que é que o senhor lembra dessa escola? O senhor lembra de 

alguma coisa? 

ENTREVISTADO: Essa escola era o seguinte... As, os professores lá, uma era a filha, a 

mulher de finado Nicanor... A mulher dele e a filha, uma filha mais velha... –Um 

momentinho só, depois eu falo... Alô?... 

ENTREVISTADOR 1: Acho que ele desligou... 

ENTREVISTADO: É, então ele só queria saber sobre o senhor... 

ENTREVISTADOR 1: É...Saber se a gente tinha chegado direitinho... Que ele deu a 

orientação de como chegar... 

ENTREVISTADO: Ah, sei... 

ENTREVISTADOR 1: Aí foi preciso... A gente veio e chegou certinho, do jeito que ele 

falou... 

ENTREVISTADO: Ah... 

ENTREVISTADOR 1: (...) 

ENTREVISTADO: Mas então, eu estudava... Eu tinha uns dez anos nessa época... Eu 

estudei pouco tempo, uns oito meses, mais ou menos... É... 

ENTREVISTADOR 2: Aí, quem dava aula era... 

ENTREVISTADO: A filha de finado Nicanor e a mulher... É... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, o senhor chegou a estudar lá, em... 

ENTREVISTADO: Cheguei a estudar... 

ENTREVISTADOR 1: ...em Perynas... 

ENTREVISTADO: Com dez anos... É que morava com a minha avó, que me criou... 

Quem me criou, quem me criou foi meus avós... Porque meu pai me deixou 

pequenininho... Então, a minha mãe, logo depois morreu... Porque meu pai, coitado, 

morreu de tuberculoso e botou tuberculose nela... 

ENTREVISTADOR 1: Ah... 

ENTREVISTADO: Ela ficou grávida... Essa menina, minha irmã, Zélia, que depois ela 

teve... Já, depois, não aguentou... Morreu, logo depois...E quem me criou foi meus avós. 

Ali, eles morava ali nas Palmeiras... Fiquei ali... Pescando uns camarãozinho... Panhando 

(apanhando) uns siri... E me criei por ali (risos). 

ENTREVISTADOR 1: E estudou lá na escola de Perynas? 

ENTREVISTADO: Heim? 

ENTREVISTADOR 1: E estudou em Perynas? 

ENTREVISTADO: E estudei em Perynas... Que eu tô (estou) dizendo a ele... Eu tenho 

uma tia que era esposa de um operário lá, que tinha casa e tinha tudo... Então, ela tinha 

os filho dela e me botou lá na escola, junto com os próprios filho dela pra, pra, estudar... 

ENTREVISTADOR 1: Ô, seu Aldir, é, é... Porque o horário nosso tá apertado e tem muita 

coisa que a gente queria falar com o senhor ainda... E, hã... Além de querer voltar aqui 

pra poder falar mais com o senhor, que ainda tem muita pergunta pra fazer pro senhor... 

ENTREVISTADO: Hã... 

ENTREVISTADOR 1: Né... a... 

VOZ DE MULHER: Aqui tá bom? 

ENTREVISTADOR 1: Tá ótimo, obrigado... Eu queria saber se o senhor não aceitava ir, 

ir com a gente é, é... A gente pegava o senhor aqui e fazia um passeio lá por dentro de 

Perynas... Que aí, vai andando e vai conversando, de carro... É possível? 
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ENTREVISTADO: Podemos ir... Vamos marcar um dia, e nós vamos fazer aí, né... 

ENTREVISTADOR 1:  Que aí, que aí a gente vai vendo coisa, vai lembrando, vai, vai... 

ENTREVISTADO: Não vou andar de pé, só de carro, né... 

ENTREVISTADOR 1: Só de carro, só de carro... A gente pega o senhor aqui... 

ENTREVISTADO: É até bom pra conhecer. Até pra mim é bom, que muitos anos eu não 

vou lá, né... 

ENTREVISTADOR 1: É... 

ENTREVISTADO: Vou recordar, é... 

ENTREVISTADOR 1: E, e... 

ENTREVISTADO: Até na usina velha... Tinha, tinha lá... Tivemos a usina de Perynas e 

tinha uma outra usina lá pra baixo, que era uma tal de Mister L, Mister... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, tinha outra usina lá pra baixo? 

ENTREVISTADO: Heim? 

ENTREVISTADOR: Tinha outra? 

ENTREVISTADO: Tinha outra... Era de material, como era... Não era de sal, não... 

ENTREVISTADOR 1: Ah, tá... 

ENTREVISTADO: Era uma usina de... Era uma fábrica de não sei o que lá, é... É, 

material, sei lá... Nós tivemos lá... Além da Ponta do Costa e a Usina de Perynas, nós 

tivemos uma outra, pra cima de Perynas... Como quem vai pro Arraial, porque tinha, tem 

a estrada de ferro, que cortava ali por dentro, né... 

ENTREVISTADOR 1: Certo... 

ENTREVISTADO: E ia embora, é... Tinha ali... 

ENTREVISTADOR 1: Ô, ô... 

ENTREVISTADO: Mas não tinha nada a ver com sal não (pausa)... 

ENTREVISTADOR 2: Ih... Vocês que... 

ENTREVISTADO: Vocês é que sabem... Pode marcar uma ocasião aí, um dia aí... 

ENTREVISTADOR 1: Que dia é que, que é melhor pro senhor? Pode ser segunda feira 

que vem? 

ENTREVISTADO: Segunda que vem? É melhor o senhor ligar, porque o senhor sabe, a 

vida da gente, né... 

ENTREVISTADOR 1: Sim, sim... 

ENTREVISTADO: ...problema de família, e coisa e tal... 

ENTREVISTADOR 1: Sim... 

ENTREVISTADO: O senhor liga, pro meio da semana, lá pra sexta, que a gente 

combina...  

ENTREVISTADOR 1: Tá certo. 

ENTREVISTADO: Tá bom. 

ENTREVISTADOR 1: Tá bom... Se, se por acaso o senhor não puder ir por algum 

motivo... Mas aí a gente voltaria aqui, pra gente conversar mais um tanto com o senhor... 

ENTREVISTADO: Tá bom, tá bom... O senhor que sabe... 

ENTREVISTADOR 1: Porque a gente tá gravando tudo no celular do... 

ENTREVISTADO: Vocês não tão com sede? 

ENTREVISTADOR 1: ...do Vinicius... 

ENTREVISTADO: ... Não quer uma aguazinha, não? Deu um cafezinho a eles? 

ENTREVISTADOR 2: Já, já, já deu... 

ENTREVISTADOR 1: ...mas a gente quer fazer outros registros...a gente nem trouxe a....  

ENTREVISTADO: Tá bom, tá bom... O senhor é que sabe... 

ENTREVISTADOR 1: ...a câmera... 

ENTREVISTADOR 2: Porque é uma história que a gente não conhece... 

ENTREVISTADO: Hã? 
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ENTREVISTADOR 1: O senhor falou sobre uma porção de coisa que a gente não 

conhece e que a gente precisa saber mais... 

 ENTREVISTADO: Hã... 

ENTREVISTADOR 1: O senhor falou sobre uma porção de coisa que a gente não 

conhece e que a gente precisa... 

ENTREVISTADO: É, e queria, queria, ah, como é que se diz... Mexer nesse ponto com 

mais alguma coisa... É, pois é... Tem muita coisa aí que eu posso dar informação, não é? 

ENTREVISTADOR 1: Com certeza... 

ENTREVISTADOR 2: É... Muito obrigado, viu... 

ENTREVISTADO: Estamos às ordens aí.... 

ENTREVISTADOR 1: Obrigado, seu Aldir. 
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ANEXO B – Imagens do folder de inauguração do Sistema Integrado de Abastecimento de 

Água da Região dos Lagos479 

 

 

 
Figura 66 Páginas 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
479 As imagens desse anexo complementam o folder cuja capa foi reproduzida na figura 44, nota 281. 
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Figura 67 Páginas 3 e 4 
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Figura 68 Contra-capa do folder/peça de propaganda do governo Faria Lima 
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ANEXO C 
 

Socorro, há dor nas salinas!480 

 

Senhores, depressa. Há um imenso grito de dor sobre a alva brancura das salinas. 

Há homens morrendo sem pão e sem lei. E semi-homens, quase despidos de roupas e de 

carnes, e crianças que não se podem amamentar nos seios magros e murchos de espectros 

de mãe. 

Venham ver, enquanto ainda vivem, os homens que arrastam a negra miséria por 

sobre a opulência do sal dos caminhos. Venham ver, senhores, os meninos que nunca 

aprenderam a vestir e que crescem expondo em sua cândida nudez a nossa própria 

vergonha. 

Venham ver, senhores, a injustiça solta nas trilhas do sal, nua e crua, sem mistérios 

nem ministérios. Venham ver a esquálida e tenra menina, que mal desabrocha servindo 

de pasto aos donos das gentes e das leis, e trocando o casebre de pau-a-pique e a esteira 

de tábua, pelo colchão de molas da moradia da colina, para depois ir parir um filho sem 

pai num canto de restinga. 

Venham todos, venham ver o salário do sal, e venham ver o triste contraste que 

há entre o barraco de barro à margem da lagoa e a moderna mansão do salineiro que se 

destaca como um monumento à miséria no alto da colina. 

E venham ver o imenso ódio que se esconde sob a máscara de humildade do 

homem machucado e sofrido das salinas da beira-mar. Venham ver uma paz social que 

fermenta como vinho amargo decomposto na podridão da miséria, da exploração e da 

injustiça. 

Eu lhes mostrarei, senhores, onde a lei trabalhista é a vontade única e onipotente 

do senhor quase-feudal e o amparo previdencial é a migalha atirada pelo dono ao 

trabalhador moribundo que lhe vendeu suas forças uma vida inteira e miserável. 

Venham ver um menino mal-crescido puxar o sal do quadro da salina insalubre, 

por um prato de feijão e farinha. 

Venham ver, senhores, acudam. Depressa. Eles são o sal da terra. 

 

 

 

 

 

                                                 
480 PINHEIRO, Ofir. Socorro, há dor nas salinas. In: PACHECO, Jacy. Paisagens Fluminenses – Rio de 

Janeiro: Imprensa Oficial, 1969, pp.73-74. Publicado originalmente no jornal O Fluminense de 19/02/1968. 
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ANEXO D 

 

Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Sal de Cabo Frio, 

São Pedro da Aldeia e Araruama.481 

 

 
Figura 69 Capa 

 

 

 

                                                 
481 O estatuto encontra-se sob a minha guarda desde que foi cedido pelo senhor Valmir Figueiredo Moreira, 

conforme nota nº 9. 
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Figura 70 Página 1 
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Figura 71 Página 2 
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Figura 72 Página 3 
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Figura 73 Página 4 
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Figura 74 Página 5 

 

 

 

 



336 

 

 

 
Figura 75 Página 6 
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Figura 76 Página 7 
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Figura 77 Página 8 
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Figura 78 Página 9 
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Figura 79 Página 10 
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Figura 80 Página 11 
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Figura 81 Página 12 


