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Resumo

A Fábrica de Tecidos do Biribiri  foi fundada em 1876 pelo bispo de Diamantina Dom João
Antonio dos Santos e por sua família com razão social Santos & Cia. Tinha como objetivo
empregar “moças órfãs” e pessoas assistidas pelas obras sociais do então bispo. Em
1905 a fábrica passou para o Banco Hipotecário como pagamento de dívidas contraídas
pela  família  Santos.  E,  em  1922  foi  adquirida  pelos  irmãos  empresários  Algemiro
Pompoloni e João Gerundino Duarte que adotaram a razão Social de Duarte & Irmão. No
período 1922 a 1941 a fábrica ficou sob a administração exclusiva dessa família. Fontes
exclusivas  como:  atas  de  reuniões,  livros  de  caixas,  manuscritos  das  operárias
asseguram a continuidade de práticas paternalistas e da cultura católica advindas do
século  XIX.  Portanto,  o  presente  artigo  propõe  analisar  partes  dessas  fontes  para
compreender o universo econômico e cultural que permeava o cotidiano da fábrica em
questão.  Assim  como  entender  em  que  medida  o  paternalismo  e  a  Igreja  Católica
contribuíram para a formação de um operariado dócil e útil. Dessa maneira este estudo se
insere na concepção da História Regional e na temática História de Empresas. 
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Introdução

Em Minas Gerais a indústria têxtil  surgiu em meados do século XIX e a mão de obra

utilizada, na maior parte delas, foi feminina. Outra característica das fábricas mineiras foi

à utilização de cachoeiras para gerar energia e a participação de vários membros de uma

mesma família no negócio. Por isso chamavam-se de empresas familiares.  Além disso,

as  fábricas  se  situavam na  maioria  das vezes em zonas  rurais  o  que influenciou  os

empreendedores  a  fundar  vilas  operárias.  Essas  vilas  representavam  espaços  de

doutrinamento e disciplinamento do operariado (GIROLETTI,1991).

A  Fábrica  de  Tecidos  do  Biribiri,  objeto  deste  estudo,  foi  fundada  em

Diamantina/MG no ano de 1876, pelo bispo Dom João Antonio Felício dos Santos e por

sua família com a razão social Santos & Cia.  A mesma no período de 1904 a 1922, ficou

sob administração do Banco Hipotecário do Brasil que a manteve funcionando de maneira

precária. A partir daí os irmãos Algemiro Pompoloni e João Gerundino Duarte adquiriram a

fábrica  do  referido  banco.  A  empresa  com  razão  Social  Duarte  &  Irmão  foi  um

empreendimento  que pertenceu exclusivamente  a família  Duarte  até  1941.  Após este

período o capital  da empresa foi  aberto e esta adotou a razão social  “Irmãos Duarte

Sociedade Anônima e Comercial”1  permitindo a entrada da  família Mascarenhas2 no

negócio. Esses considerados pioneiros no ramo da indústria têxtil em Minas Gerais.

O recorte temporal que se pretende abordar se situa entre os períodos entre 1922 e 1941.

Fontes indicam que embora se tratasse de um novo período na história da Fábrica de

Tecidos do Biribiri algumas práticas do final do século XIX perduraram, por exemplo, a

cultura  paternalista e  a  influencia  da  Igreja  Católica  no  doutrinamento  do operariado.

Deste  modo,  este  artigo  tem  como  propósito  compreender  o  universo  econômico  e

cultural  da Fábrica de Tecidos do Biribiri.  Por conseguinte o objetivo desse estudo se

insere  na  concepção  historiográfica  de  História  Regional  e  na  temática  História  de

Empresas. 

1 Fonte: Estatuto publicado no “Minas Gerais” de 14 de Junho de 1941.Cópia arquivada no Museu
Alexandre Mascarenhas situado na sede da  Estamparia S/A – Contagem/MG.

2 A trajetória industrial da família Mascarenhas em Minas Geras está presentes em diferentes 
estudos como:  ARMONINO; NEVES (2007)  GIROLLETI (1991) e DULCI (1999) que informam 
que esta família foi pioneira no setor têxtil adquirindo entre o final do século XIX e primeira metade
do século XX diversas indústrias têxteis situadas em todo território mineiro.



Materiais e métodos

O presente estudo trata-se de uma parte do projeto de doutorado intitulado

Mulheres operárias: gênero, poder, disciplina e trabalho na Fábrica de Tecidos do Biribiri

(Diamantina/MG). Para tanto adotou-se  como fontes primárias alguns manuscritos como

Cadernos de atas de  reuniões e Livros de receitas e despesas da Associação filhas de

Maria (1937-39); Livro de Caixa da fábrica, (1922) e Escrituras de compras e vendas de

imóveis (1922). Optou-se, em citar parte desses documentos, e transcrevê-los na norma

ortográfica  atual.  Além  de  dialogar  com  referências  bibliográficas  de  autores

memorialistas, clássicos e contemporâneos publicados no entre 1987 a 2015. Portanto, a

abordagem foi quanti-qualitativa. 

A  fundação da fábrica e o discurso paternalista: uma breve retrospectiva (1876-

1922) 

A Fabrica de Tecidos do Biribiri3 foi fundada em 1876 pelo primeiro Bispo Dom

João Antonio dos Santos e por sua família a fim de sustentar as despesas do Seminário e

do Colégio Nossa Senhora das Dores (LEMOS, 1999).   De acordo com Martins (2014) a

fundação desta fábrica se justifica pela a crise da economia do diamante no mercado

internacional. Uma vez que, o Bispo Dom João Antonio dos Santos defendeu que a saída

para crise seria o investimento no setor industrial. 

Assim, 

no ano de 1876 surgiu a empresa Santos & Cia., cujos sócios eram: Major Antônio
Felício dos Santos, Dr. Joaquim Felício dos Santos, Dr. Antônio Felício dos Santos
(médico) e Capitão João Felício dos Santos, ambos sobrinhos do Bispo Dom João.
O capital  inicial  da empresa  era de 30 contos de réis  (COUTO4 p.  302  Apud
MARTINS, 2014, p.20) 

3   Segundo o Dicionário de Português “biribiri” seria o nome de um “peixe fluvial, caracinídeo, 
espécie de piaba miúda (Leporinus nigrotoeniatus). Para os memorialistas Armomino e Neves 
(2007, p.97) Biribiri em tupi guarani significa “buraco fundo”. O curioso é que no dicionário de tupi-
guarani não existe a palavra “Biribiri”. Diante disso, constata-se que o nome “Biribiri ou Beribery,  
estaria mesmo associado ao nome de um peixe ou do rio que deu nome ao lugarejo “Rio Biribiri”. 
Maiores informações ver - Dicionário Online de Português dicionário online de 
portuguêshttp://www.dicio.com.br/biribiri. Ou http://www.dicionariotupiguarani.com.br/.  Acesso 
21/09/2015. 

4 COUTO, Soter Ramos. Vultos e fatos de Diamantina. 2. ed. Belo Horizonte: Armazém de Ideias, 
2002. 



A análise de Martins (2014) contrapõe-se a afirmação de Lemos (1999) de que a fábrica

foi fundada apenas para servir de apoio as obras sociais do bispo. Ou seja, para Martins

(2014)  as  influentes  famílias  de  negócios  da  região,  como  os  Felícios  dos  Santos,

estariam reinventando dinâmicas comerciais com o propósito de  sair da crise econômica

que atingia a região. Isso posto compreende-se o caráter empreendedor articulado pelo

bispo na fundação da fábrica. 

Não obstante,  Fernandes (2005)  defendeu a  concepção de que Dom João

Antonio dos Santos seria de fato um empreendedor social. Segundo este autor existia um

projeto de modernização conservadora empreendido pelas famílias de Diamantina. Estas,

por  sua  vez,  transformaram poder  econômico  e  prestigio  social  em poder  político.  A

família do bispo – os Felício dos Santos – por exemplo: 

contaram com vários membros da família como deputados, destacando-se Antonio
Felício dos Santos na presidência do Centro industrial do Brasil e como juristas
Joaquim Felício dos Santos e Josefino Felício dos Santos. O  Bispo Dom João
Antonio  dos  Santos  posicionou-se  como líder  e  fez  da  Fábrica  de  Tecidos  do
Biribiri sua plataforma de influência (FERNANDES, 2005, p. 129). 

Dessa forma,  seguindo o  modelo de outras  fábricas  fundadas na região5 a

Fábrica  de  Tecidos  do  Biribiri  era  constituída  por  uma  Vila  Operária  que  continha:

pensionato para moças – chamado de Convento; casas para os operários casados; casa

da gerência; armazém, Igreja e uma praça.  

Cabe ainda ressaltar que a referida fábrica foi fundada no terreno que pertencia a família

de Dom João Antonio dos Santos, próximo a uma cachoeira que permitia a geração de

força motriz para fábrica. Isto foi uma característica das indústrias têxteis mineiras. Isso

posto, a Fábrica de Tecidos do Biribiri se situou à 14,44 quilômetros da sede da Prefeitura

de Diamantina/MG6. 

Os maquinários dessa fábrica foram adquiridos em Massachussets (EUA):

os equipamentos, desembarcados no Rio de Janeiro, alcançaram Juiz de Fora por
Ferrovia. Chegaram à foz do rio das Velhas em lombos de burros e carroças. A
carga desceu em jangadas até o rio Paraúna. Novamente conduzidos à tração

5 Segundo Fernandes (2005) existia quatro empreendimentos têxteis situados na região de 
Diamantina – A fábrica do Biribiri;  Fábrica São Roberto;  a Fábrica Santa Bárbara e a Fábrica 
Perpétua. 

6 Existiam nas referências analisadas várias discrepâncias quanto a distância real da fábrica em 
relação a cidade. Assim com base no Google Maps medimos o percurso atual. Dados do 
percurso: Distancia: 14,44 km. Tempo gasto de carro: 26 min. Coordenadas de saída: (prefeitura 
diamantina) latitude -18.244380, longitude -43.597638. Chegada (pensionato Biribiri) latitude: -
18.144959, longitude -43.619142. 



animal,  desembarcaram  em  Biribiri,  após  percorrerem  17  léguas  de  estradas
construídas com esta finalidade específica. O mecânico americano Richard, que
acompanhou a caravana, começou a montar as máquinas em condições adversas
de trabalho. A lentidão caracterizou o empreendimento (LEMOS,1991, p.41)

Ainda de acordo com Lemos (1991)  a Fábrica de Tecidos do Biribiri começou a

funcionar em 1876 com 63 operários, desses foram: 36 moças, 18 meninos e 9 homens.

No entanto, segundo Fernandes (2005, p.13) em pouco tempo este número subiu para

“210 operários(as) sendo 180 do sexo feminino”. Também não se encontrou registros que

asseguram a existência de trabalho escravo na fábrica. 

Os dados apresentados por  Fernandes (2005)  se  baseiam em informações

solicitadas por  J.C.  Brauner,  professor  da  Stanford  University  (EUA)   que esteve  em

Diamantina  visitou  Biribiri  e  ficou  muito  impressionado.  O  que  levou  a  solicitar  dos

proprietários informações sobre o que ele denominou a fábrica do bispo. Antonio Felício

dos Santos (irmão do Bispo) informou na imprensa local: 

A Fábrica  do Biribiri  foi  fundada em 1876.  Tinha  210 empregados,  sendo 180
moças. Os teares eram 110, incluindo alguns Jacard com fiação correspondente e
maquinismo de algodão e enfardamento. A força motriz fornecida por uma turbina
movida por grande queda d’água do Rio Biribiri. Teve logo tinturaria por vegetais e
produtos chimicos  e rodas de lapidação de diamantes. O transporte foi feito em
quase 6 meses. O que impeliu o Bispo de fundar a fábrica com capitais de seus
parentes foi a supressão da subvenção que o Governo de Minas dava ao Colégio
de Órfãs fundado pelo mesmo Bispo.  Antonio Felício dos Santos7.

Ao analisar  esta  informação é  possível  imaginar  a  representação  do bispo  como um

homem  verdadeiramente santo.  Empreender um capital,  usar influência de sua família

para fundar uma fábrica há 14,44 quilômetros da cidade, cujas estradas tiveram que ser

abertas para se chegar, apenas para sustentar suas obras sociais. Seria isso mesmo?

Para se compreender o cenário de Diamantina deve-se fazer um breve retorno

ao contexto brasileiro de 1850, pois esse foi marcado por uma série de acontecimentos.

De acordo com Martins (2013, p.09) com o esgotamento do escravismo a transição para o

trabalho livre se tornou inevitável. Assim, “o Brasil decidiu, em 1850, pela cessação do

tráfico negreiro, desse modo, abreviando e condenando a escravidão”.  Outro fator que

também provocou mudanças foi a Lei de Terras, assinada nesse mesmo ano. Esta Lei,

conforme  Martins  (2013,  p.09)  instituiu  “um  novo  regime  da  propriedade  em  que  a

condição do proprietário não dependia apenas da condição de homem livre, mas também

de  pecúlio  para  compra  da  terra”.  Compreende-se  assim  que  mesmo  o  escravismo

caminhando para o fim, emergiu-se um novo cativeiro, o da terra. 

7 Biblioteca Antonio Torres. BAT. Arquivo José Teixeira Neves. Fábrica do Biribiri. Caderneta 11 
pp.83 a 86 Cx. 2. (citado por FERNANDES, 2005, p.13)



Em  Diamantina/MG,  ao  assumir  o  Bispado,  em  1863,  Dom  João  Antonio

Santos  se  viu  diante  dessa  questão  da  terra.  Mesmo  assim  empreendeu  ações

abolicionistas.  Conforme Fernandes  (2005,  p.109)  o  bispo  em suas  ações  conseguiu

reduzir  o número de escravos de “8.005 cativos para 2.005, pelo livro de matrículas”,

entre os períodos de 1872 e 1887. Neste momento, foi que o mesmo se viu diante da

necessidade de criar instituições que pudessem oferecer uma  formação moral para os

livres. 

Cabe  ressaltar  que  a  ideologia  do  bispo  operou  num  mundo  que  visava

combater  a  secularização  através  da  romanização  do  catolicismo e  que  estava  em

processo  de  transição  do  trabalho  escravo  para  o  trabalho  assalariado.  Mas  que,

sobretudo, estava inserido num capitalismo emergente do qual sua família também fazia

parte. 

Sobre  o  cenário  de  Diamantina/MG  em 1890  Helena  Morley  [Alice  Dayrell

Caldeira Brant] escreveu em seu diário:

Sexta-feira 16 de fevereiro de 1890
[...] Vóvó sempre se queixa que a Lei de Treze de Maio serviu para dar liberdade a
todo mundo menos a ela, que ficou com casa cheia de negros velhos, negras e
negrinhos. Ela gosta quando casa qualquer delas; dá o enxoval e uma mesa de
doces (MORLEY, 1998, p.27).

A Lei Treze de Maio foi a Lei Áurea decretou o fim da escravidão no Brasil8.

Observa-se no relato da autora acima a forma como uma ex-proprietária de escravos de

Diamantina tratou seus ex-cativos após a abolição. A avó da Helena Morley permitiu que

os seus ex-escravos ficassem nas suas terras até o casamento, pelo menos. O mesmo

não aconteceria em outros casos. Após a liberdade ou concessão da carta de alforria (até

1887) ou pelo Decreto (1888) o ex-cativo poderia ficar vagando pela cidade. 

Diante deste cenário a preocupação do bispo Dom João Antonio dos Santos faria sentido?

Ou seja, promover a formação moral dos livres? 

Assim, de acordo com Fernandes (2005) o bispo fundou obras beneficentes

como o Colégio Nossa Senhora das Dores, o Seminário,  e,  até mesmo a Fábrica de

Tecidos do Biribiri  visando atender  essa formação moral  dos livres.   No entanto,  em

Martins (2000, p.291) observa-se que Diamantina viveu “na década de 1890 a euforia da

8 A Lei Imperial n.º 3.353, mais conhecida como Lei Áurea,  sancionada em 13 de maio de 1888, foi o
diploma  legal  que  extinguiu  a  escravidão  no  Brasil.  Maiores  informações  ver  <
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/lei-aurea/> Acesso 22/09/2015



“Belle  époque”:  possuía  iluminação  a  querosene,  abastecimento  de  água  potável,

calçamento nas ruas centrais [...]” entre outros atributos. E, em outro texto, mais recente,

o mesmo autor afirmou que a ideia do bispo de fundar a tecelagem veio quando houve

uma grave crise da economia do diamante em meados da segunda metade do século XIX

(MARTINS, 2014). 

Temos neste ponto uma dialética. Por um lado um discurso que vê a fábrica

como meio de sustentabilidade das obras sociais do bispo. Por outro, um discurso que

propõe  visualizar  o  cenário  econômico.  Ambos  são  válidos,  todavia,  analisando  as

atitudes do bispo através do conceito de paternalismo de Chalhoub (2003) nota-se uma

complexidade. Para esse autor, o paternalismo está ligado a uma ótica senhorial em que

a vontade do senhor é inviolável. Neste sentido, “trabalhadores e os subordinados em

geral só podem se posicionar como dependentes em relação a essa vontade soberana”

(CALHOUB, 2003, 47). 

A dependência dos (as) operários (as) da fábrica do Biribiri pode ser notada em

outro trecho do texto de Helena Morley [Alice Dayrell Caldeira Brant]: 

Quarta feira, 17 de maio de 1889
Chegamos hoje a Biribiri, onde passamos três dias de gozo completo. Eu não teria
pressa de ir para o céu se morasse no Biribiri. Não  acredito que no céu  se possa
ter melhor vida do que ali. Quando eu volto de lá fico com o lugar e as pessoas na
cabeça  muito  tempo.  Estivemos  conversando  na  mesa  sobre  a  felicidade  que
Dona Mariana e o Major Antonio Felício conseguiram na terra. Eles são os donos
da fábrica e a família toda é empregada ali. Matam boi de manhã e os pedaços
melhores vão para as casas dos filhos e a casa-grande, que é onde mora Dona
Mariana. O resto vai para o pessoal da fábrica. O lugar é lindíssimo. A casa-grande
de Dona Mariana é cercada de árvores frondosas. Ela vive com a casa sempre
cheia de hospedes e todos muito bem tratados. A mesa é muito grande e cheia de
comidas. Senhor Bispo fica na cabeceira de cabeça baixa e Guily pondo as coisas
no prato dele. Ele não conversa nem pede nada. Nos outros lugares  ficam a
família  e os hospedes. De noite as moças da fábrica brincam de roda e de tudo
que  querem.  O  lugar  onde  elas  dormem é  uma  casa  comprida  chamada  de
Convento [...] (MORLEY, 1998, p.54/55 -).

Quando  escreveu  esse  texto,  Alice  Dayrell  Caldeira  Brant  tinha

aproximadamente  nove  para  dez  anos  de  idade,  no  entanto  ela  consegue  mostrar

detalhes  do  lugar  que  parecem,  à  primeira  vista,  superficiais,  mas  que  demonstram

aspectos das relações sociais e de paternalismo inerentes a região. 

French  (2006)  ao  pesquisar  sobre  as  falsas  dicotomias  entre  escravidão  e

liberdade  continuidades  e  rupturas  na  formação  política  e  social  no  Brasil  moderno,

argumentou que:

os legados da escravidão africana incluem noções bem estabelecidas sobre o
exercício  legitimado  da  autoridade,  hierarquias  de  status profundamente
arraigadas e modelos de governança que mantiveram sua influencia mesmo após
seu fim (FRENCH,2006,p.78). 



No texto  de  Helena  Morley  [Alice  Dayrell  Caldeira  Brant]  pode-se  notar  as

continuidades das dicotomias descritas por French, como: a  casa grande (moradia dos

donos da fábrica); a parte do boi que foi destinada aos empregados da fábrica que seria o

resto; e, o lugar onde o Bispo se assentava na mesa do jantar (“na cabeceira”). O que

French (2006) denominou dicotomias da escravidão é possível também chamar de cultura

paternalista.  O Major  e a Dona Mariana, citados pela menina,  são respectivamente o

irmão e a cunhada do Bispo, sócios no empreendimento. O bispo sentar-se na cabeceira

indica a hierarquia que ele ocupava naquela família e sociedade. Os (as)  operários (as)

seriam os dependentes que se alimentavam dos restos do boi, pois a melhor parte seria

para  a  família,  conforme  informou  Helena  Morley  [Alice  Dayrell  Caldeira  Brant].

Características típicas de uma sociedade paternalista.

Chalhoub (2003) conceitua paternalismo como produção de dependência entre

senhor e subordinado. Para ele as políticas de dominação que vigoravam na sociedade

brasileira no século XIX podem ser compreendidas como paternalistas, mas com cautela.

Assim analisa:

Em  outras  palavras,  na  ideologia  do  paternalismo  tomada  em  seus  próprios
termos, de modo transparente, é central o sentido de encobrimento de interesses
e solidariedades horizontais entre os “dominados”, “subordinados”, “dependentes”
– ou sei lá o que mais, e cada um escolha a expressão que lhe aprouver. O que
interessa é notar que, em semelhante acepção, o paternalismo é apenas o mundo
idealizado pelos senhores (CHALHOUB, 2003, p.61)

Mais  a  frente  o  autor  explica  que  as  práticas  autônomas  dos  dominados

(escravos ou livres) teriam sido concedidas pelos senhores com intuito de mapear ações

dos  outros  sujeitos.  Deste  modo,  o  bispo  abolicionista promoveu  a  liberdade,  criou

instituições de ensino e beneficentes e fundou uma fábrica para gerar emprego e renda.

Assim, mesmo os trabalhadores da fábrica sendo livres, eles dependeriam da proteção

dos donos da fábrica  para  garantir  seu sustento.  Assim,  novas relações paternalistas

foram tecidas.  No cenário de Diamantina/MG o novo manifestou-se através da fábrica,

mas  quem estava  por  trás  desse  novo  era  a  ordem antiga,  os  antigos  senhores  de

escravos. 

Não obstante, o bispo e sua família (empresa Santos & Cia) continuaram na

direção da Fábrica de tecidos do Biribiri até inicio do século XX. E, por volta de 1888 e

1890, devido a expansão de crédito do Governo Provisório, a fábrica passou por uma

grave crise financeira.  Assim, segundo Fernandes (2005,  p.130)  em 1895,  a  empresa

Santos  &  Cia  adquiriu  um  empréstimo  de  “150.000$000  com  garantias  hipotecárias.



Nesse mesmo ano a composição acionária já tinha presença de novos sócios”. Após a

morte de Dom João Antonio dos Santos (1905)  o Banco Hipotecário assumiu a fábrica

(1908). 

 Contudo, Oliveira (2011, p.12) afirmou que “Dom João Antonio foi protagonista

de diversos setores da sociedade”. No entanto, é notório que a fundação da fábrica de

Tecidos do Biribiri não foi apenas um empreendimento social. Dessa maneira, a fundação

desta  fábrica  pelo  bispo  e  por  sua  família  caracterizou  o  empreendimento  como  um

negócio familiar.  

Os Irmãos Duarte: continuidades da cultura paternalista (1922-1941)

Os Irmãos Algemiro Pompoloni  e João Gerundino Duarte se destacaram no

comércio  de  Diamantina  desde  os  primórdios  do  século  XX.  De  acordo  com Martins

(2014, p.121) desde a década de 1890 eles “possuíam um negócio de secos e molhados

e participavam dos mercados imobiliário e de crédito”. 

De  acordo  com  a  neta  de  Algemiro  Pompoloni  Duarte,  Dona  Conceição

Duarte9, os irmãos Duarte “eram naquela época, ditos tropeiros. Porque eles levavam do

Biribiri  até  Parati  no Rio de Janeiro a mercadoria  produzida  pela  fábrica,  o  ouro e  o

diamante (extraídos de Biribiri)10”.  Para ela o avô e o tio eram grandes negociantes.  Sua

afirmação  de  certo  modo  faz  sentido.  Martins  (2014)  ao  falar  da  diversificação  da

economia de Diamantina informa:

Ao mesmo tempo que conduziam seu comércio, os irmãos incrementaram seus
negócios  de  vendas  de  imóveis  e  empréstimo  de  dinheiro.  Para  alavancar  a
intermediação de “gêneros do país”, os irmãos Duarte construíram entrepostos em
estradas que chegavam a Diamantina (MARTINS, 2014, p.121).

Martins (2014, p.122) ainda afirma que os irmãos Duarte enriqueceram “combinando lucro

mercantil, negócios imobiliários e empréstimo de dinheiro”. Não obstante, a Fábrica de

9 Dona Conceição Duarte nasceu 01/12/1932, filha de Pedro Duarte e Maria Luiza Horta Duarte,  
viveu no Biribiri por volta de 14 anos desde o seu nascimento. Suas memórias, anterior ao seu 
nascimento podem ser interpretadas como memórias do “ouvi dizer” já que são lembranças 
construídas através das histórias contadas no ambiente familiar. Nem por isso, podem ser 
menosprezadas pelo historiador. Maiores informações sobre a análise da memória ler: RICOUER 
Paul. A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain Fraçois. Ed. Unicamp, 2008.

10 Entrevista concedida dia 29/08/2015. 



tecidos de Biribiri foi adquirida pelos irmãos no ano 1922 do Banco Hipotecário do Brasil.

Segundo o autor:

A firma diamantinense utilizou parte de crédito no valor de 797:156$800 rs tomado
no mesmo banco, em 13 de outubro de 1921, com prazo de quitação até 30 de
setembro de 1929 e juro de 12%, com a fábrica como garantia (MARTINS, 2014,
p.122 a 123). 

Após  adquirir  a  fábrica  de  tecidos  do  Biribiri  os  irmãos  Duarte  também

adquiriram lotes de terras em torno dessa. Conforme o Registro Geral da Comarca de

Diamantina, dentre os meses de maio a junho de 1922, a firma Duarte & Irmão comprou

dos moradores do Distrito de São João da Chapada Município de Diamantina da Fazenda

Aroeiras o equivalente a 1.185$0000 réis em terrenos  que continham “cafeeiros e arvores

frutíferas tais como laranjeiras, bananeiras e cafeeiros, etc” 11.  As aquisições demonstram

a dinamicidade e diversificação econômica empreendidas pelos irmãos. 

A fábrica dentre os meses de junho a dezembro de 1922 teve êxito na sua produção, por

consequência  fechou com o saldo positivo como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Caderno de Contas Corrente da Fabrica de Tecidos do Biribiri

Ano 1922                  

Meses 

Deve Haver

10/06 a 15/07  3.062$560 rs 26.572$846 rs
16/07 a 10/08 10.351$595 rs 30.692$976 rs
11/08 a 30/09 15.537$520 rs 35.047$256 rs
01/10 a 30/11 25.787$860 rs 43.618$512 rs
01/12 a 30/12 37.842$312 rs 50.057$203 rs

Fonte: Arquivo Morto da Fabrica Antonina Duarte em Diamantina/MG. Dados levantados em 27/08/2015.

 Isso mostra que a fábrica representava um negócio promissor o que permitiu

aos irmãos Duarte saldar gradativamente a divida com o Banco Hipotecário do Brasil.

Além disso, a  Tabela 1 mostra o crescimento da fábrica no primeiro ano de gestão da

firma Duarte & Irmão. Contudo, tal gestão não estaria restrita apenas as suas habilidades

empreendedoras, eles deram continuidades a práticas culturais provenientes da época da

Administração  da  firma  Santos  &  Cia  (1876-1905).  Ou  seja,  a  cultura  paternalista  e

continuidade da cultura Católica Romana12. 

11 Registro Geral da Comarca de Diamantina (Oficial do Registro Americo Augusto de Matos) – 
Fonte: Arquivo Morto da Fabrica Antonina Duarte em Diamantina/MG. Dados levantados em 
27/08/2015.



O dormitório para as moças, que na gestão da família Santos era denominado Convento,

continuou a  ser  chamado pelo  mesmo nome.  Segundo  Dona  Conceição  Duarte  este

nome foi porque as operárias do Biribiri tinham uma vida conventual. Ou seja,

Elas tinham momentos que podiam conversar; momentos de silêncio e, quando
chegava a hora delas irem para capela do Biribiri elas iam todas com vestido de
mangas compridas, vestidos compridos. Ela usavam uma fita que correspondia
aos  atos  de  piedade  delas.  Fitas  rocha,  amarela  verde  de  como  elas  se
comportavam. E elas ganhavam como premio a mudança de fita por causa do
comportamento. Elas iam do Convento a capela em filas de quatro a quatro. E
entravam na capela o tempo todo cantando e tinha sábado e domingo a missa,
que vinha do meu tempo era monsenhor Levi. A vida religiosa lá era muito intensa.
Seguia o ano Litúrgico da Igreja Católica (Dona Conceição Duarte13).

A fala de Dona Conceição Duarte dialoga com parte das fontes analisadas até

o momento. As operárias faziam parte da Associação Pia Filhas de Maria.  As Pias foram

instituições  femininas  criadas  durante  o  processo  de  Romanização  do  Catolicismo

(1850/1950). Conforme Giorgio (1991) a Igreja Católica observou que o estímulo para a

imitação de comportamentos emancipados poderia vir  colocar em risco a moral social

determinada por  ela.  Por  isso estimulou a presença de mulheres nessas associações

onde Maria se tornou exemplo de virtude e veneração a ser seguido. Ou seja, Maria seria

uma educadora disciplinar. 

Foucault  (1987)  lembra  que  as  primeiras  fábricas  para  gerar  disciplina

recorriam a  conventos  e  mosteiros  para  obter  operários  dóceis  e  úteis.  No  caso  da

Fábrica de Tecidos de Biribiri  o dormitório das operárias, (chamado de Convento) e a

associação  católica  (Pia  filhas  de  Maria)  são  instrumentos  disciplinares  que  de  certa

forma delineiam o comportamento das operárias e forjam práticas sociais. Tais práticas

são provenientes dos usos costumeiros14 constituídos através das relações sociais. Como

por exemplo, as relações sociais das operárias que participavam nas Pias que usavam

12 Durante os períodos de 1850 a 1950 a Igreja Católica Romana implementou um processo 
denominado Romanização do Catolicismo. Essa Romanização do tinha como objetivo combater o 
processo de secularização e laicização consequente do Iluminismo e materialismo filosófico. Outro
objetivo também seria combater algumas práticas culturais, sobretudo, brasileiras, compreendidas
pelo Vaticano como superstição, ignorância religiosa e primitivismo cultural. Os reflexos dessa 
Romanização no Brasil podem ser perceptíveis no aumento da quantidade Dioceses; no 
crescimento das ordens missionárias que aqui desembarcaram para fundar colégios; e, na 
disseminação do catecismo católico mediante a distribuição de cartilhas romanas. Maiores 
informações ver SOUZA (2000).

13  Entrevista concedida dia 29/08/2015. 

14 Conceito adotado por Thompson (1998) utilizado aqui para compreender as relações sociais 
estabelecidas entre as operárias da Fábrica de Tecidos de Biribiri.



fitas que correspondiam aos atos de piedade delas, conforme informou Dona Conceição

Duarte.  Ao que tudo indica tais atos seriam ações de comportamento disciplinar praticado

pelas operárias no interior da referida associação.

Thompson (1998, p.17),  ao estudar a cultura plebeia, propõe que esta seja analisada

“dentro  de  um  equilíbrio  particular  de  relações  sociais,  um  ambiente  de  trabalho  de

exploração e resistência exploração,  de relações de poder  mascaradas pelos ritos do

paternalismo e da deferência”. Nesse sentido, a concepção de Thompsoniana  pode ser

aplicada na análise das relações sociais construídas na Fabrica de Tecidos de Biribiri para

o período da administração dos irmãos Duarte. Onde se nota ações não mascaradas,

mas explícitas de ritos do paternalismo.

Em  fonte  denominada  de  Livro  de  “Receita  e  despesas  das  Apóstolas  de

Oração  do  Biribiri”  observa-se  que  as  integrantes  contribuíam  com  recursos  para  a

associação como mostra a Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Receitas e Despesas ano de 1926

Receitas Valor
10 Bentinhas relevo -
02 Fitas completas 14$600 rs.
Correio 1$000 rs.
Mensalidade $600 rs.
1 Manual 2$200 rs.

Despesas Valor

Pagamento de uma assinatura 7$000 rs.
        II          Conforme exigiu o mapa anual 10$000 rs.
7 Bentinhos a 8$400 rs.
7 Patentes   II 1$200rs.
2 Manuais  II - 2$200 rs 4$400 rs.
Pagamento de duas fitas à 7$300rs 14$600 rs.
         II             porte 1$000 rs.
         II               II    2 Cartas Simples $60 rs.
         II               II   2 registradas á 1$100 rs 2$20 rs.
1 Manual 2$20 rs.

Fonte: Caderno de Receita e despesas das Apóstolas de Oração do Biribiri -  Arquivo Morto da Fabrica
Antonina Duarte em Diamantina/MG. Dados levantados em 27/08/2015.

Na tabela 2 é possível observar tanto na parte de receita quanto de despesas

a  presença  da  palavras  fitas.  Ao  que  tudo  indica  são  as  mesmas  citadas  por  Dona



Conceição Duarte em entrevista concedida. Os recursos administrados pela associação

provinham de mensalidades pagas pelas integrantes e serviriam para adquirir bens que

seriam utilizados nos ritos católicos. A fonte ainda indica que o não pagamento por parte

de uma integrante teria como consequência o registro da inadimplência na ata de reunião

onde citava-se o nome e a quantia devida  pela integrante. Isso seria certamente para que

o  valor  devido  não  fosse  esquecido  e  pudesse  ser  cobrado  posterior.  Contudo,  não

deixaria de causar um constrangimento moral. 

De  acordo  com  Souza  (2000)  durante  a  vigência  da  Romanização  do

catolicismo  o  Papa  estimulou  a  disseminação  do  catecismo  católico  mediante  a

distribuição de cartilhas romanas. Ao que parece os manuais descritos na tabela acima

faziam parte dessas cartilhas. Seriam para a moralização e a normalização das operárias.

Ou  seja,  os  manuais  se  tornaram  importantes  instrumentos  de  paternalismo

disciplinador15.

Além dos manuais as atas de reuniões da associam reproduziam o mesmo discurso,

conforme exemplo, a seguir:

Agosto de 1935
Ata da reunião mensal em Biribiri das Filhas de Maria sob a proteção da Virgem
Mártir Santa Inez. Como de costume logo após os atos religiosos da Capela do S.
C. de Jesus,  as nove e meia e dezoito deste mez foi  aberta a sessão, sob a
presidência  do  Revmo.  Mons.  Antonio  Pinheiro,  a  diretoria,  as  associadas  e
algumas  Filhas  da  Imaculada.[...]  o  Revmo  Mos.  Pinheiro  começou  a  sessão
relembrando-nos os assuntos da ata anterior falando que a Filha de Maria deve
ser um bom espelho de na sociedade, com seus bons exemplos, e ela a auxiliar os
Padres,  e  seguir  todos  os  passos  de  sua  mãe  santíssima  e  virtudes;
principalmente  a  humildade;  pedir  a  Nosso  Senhor  fortaleza  nos  trabalhos  e
sofrimentos dessa vida, ter muita confiança em sua mãe no céu. Aconselhou-nos a
não perdermos nosso tempo, empregá-lo em boas obras, que todas nós devemos
ter um bom livro, bem como a imitação de Jesus Cristo, que esse livro é de muita
apreciação  para  almas  piedosas  [...].  Aconselhou-nos  a  que  devem  quando
reunirmos umas duas ou mais para fazer uma leitura em um bom livro, em vez de
estarmos incomodadas com a vida de outros.  Além desses conselhos deu-nos
muitos outros salutares e instrutivos. Não havendo mais nada a tratar encerrou-se
a sessão com as orações próprias, depois entoamos o hino a Nossa Senhora.
Lavrei esta para constar,  e ser assinada se mereceres aprovação. Biribiry, 20 de
outubro de 193516 (Grifos meus).

É sabido que o paternalismo gera laços de dependência e percebe-se nas

fontes  analisadas  a  construção  desses  laços  como,  por  exemplo,  a  ideia  de  que  a

participante  da  associação  (uma  filha  de  Maria)  deveria  ser  um  bom  espelho  na

15 Conceito aplicado por PERROT (2011) ao se referir a habitação dos trabalhadores nas vilas 
operárias francesas. 

16 Caderno de atas das reuniões da associação filhas de Maria1930.1941. p.07/08. Acervo 
particular de Edvaldo Nascimento – Chefe de Departamento na Empresa Estamparia S/A- 
Diamantina/MG.



sociedade. Ou que deveria cultuar virtudes como a humildade. Ou ainda, um discurso do

trabalho cujo  Senhor (Deus-pai) deve ajudar fazendo com que a operária empregue  o

tempo em boas obras. Segundo Thompson (1998) o uso tempo tornou-se um conflito para

o empregador. Para ele:

O cálculo é difícil, depende de muitas variáveis. Sem dúvida, uma medição direta
do tempo era mais conveniente. Essa medição incorpora uma relação simples.
Aqueles  que  são  contratados  experimentam  uma  distinção  entre  o  tempo  do
empregador e o seu “próprio” tempo. E o empregador deve usar o tempo quando
reduzido a dinheiro. O tempo é agora moeda: ninguém passa o tempo, e sim o
gasta (THOMPSON, 1998, p.272). 

O discurso da ata de reunião citado acima indica que no caso das operárias da

Fábrica de Tecidos de Biribiri o tempo deveria ser empregado, quando estas não estavam

na fábrica, em boas obras  (ações para Igreja Católica)  ou na leitura de um bom livro

(manuais cristãos). Assim elas seriam exemplos de  virtudes como a Virgem Maria. Ou

seja, como lembra Foucault  (1987) corpos dóceis e úteis a serviço do capital. 

Não  obstante  identificamos no  ano  1937  a  presença  de  84  integrantes  da

Associação Filhas de Maria conforme mostra a Tabela 3.

Tabela 3: Associação Filhas de Maria – Participação 1937.

INTEGRANTES
DOMINGOS

1 2 3 4 5
1. D.  Antonina Duarte
2. Maria Antonia de Macedo C C F C C
3. Antonia Gestrudes dos Santos C C F C C
4. Sebastiana de Moraes C C C C C
5. Maria das Dores Lopes
6. Maria Augusta de Moraes C C C C C
7. Maria da Conceição Lopes C C F C C
8. Maria Laura Brant C C C C C
9. Maria Francisca de Barros C C C C C
10. Maria Lucia Vicina F C C C C
11. Maria Josephina Sogres C C C C C
12. Guilhermina H. de Aguilar C C C C C
13. Jacintha Francisca C C C C C
14. Margarida Alves C F F C C
15. Agostinha Alves da Crus C C C F C
16. Sebastiana Hermenelaidia Fra.ª C C C C C
17. Laurinda Vinceslau Fereira C C C F C
18. Maria da conceição Baptista C C C F C
19. Maria da Conceição dos Braz C C C F C
20. Maria das Merces Santos C C C C C
21. Maria Laura Leite C C C C C
22. Anna Januaria Lopes C C C C C
23. Maria do Carmo de Paula C C C C F



24. Maria das Neves Rodrigues C C C F F
25. Carminha Teixeira da Silva C C C F F
26. Carmelita Lemos C C C F F
27. Rosalia Gonçalves C C C C F
28. Francisca Ferreira de Assis C C C F C
29. Lucila  Lopes C C C C C
30. Tarcilia Augusta Botelho C C C C F
31. Julietha Margarida Lopes C C C C C
32. Genales  Geralda Botelho C C C F C
33. Geraldina Carolina da Silva C C C C C
34. Abigail Duarte C C C C C
35. Maria da Conceição Dias C C C C C

FONTE: Caderno nomes das operarias e participação no apostalado1937-1939 – páginas 2 a 4. Acervo
particular de Edvaldo Nascimento – Chefe de Departamento na Empresa Estamparia S/A- Diamantina/MG.

Tabela 3: Associação Filhas de Maria – Participação 1937.
Continuação

INTEGRANTES
DOMINGOS

1 2 3 4 5
36. Maria Rita Gomes C C C C C
37. Maria Dias Ribeiro C C C C C
38. Maria Domingas dos Santos C C C C C
39. Maria da Conceição do Saeramts C C C C C
40. Georgina  da Silveira C C C C C
41. Maria José da Costa C C C C C
42. Aberlina Rodrigues Chaves C C C C C
43. Aurea  Robim C C C C C
44. Maria José de Almeida C C C C C
45. Laura  Sofia da Crus C C C C C
46. Carlota Butrago C C C C C
47. Maria das Dores  Butrago C C C C C
48. Joanna Evangelista Pacheco C C C F F
49. Carolina de Souza C C C C C
50. Maria Antonia Aguilar C C C C C
51. Raymunda Vieira de Luna C C C C C
52. Antonia Ferreira  Alves C C C F C
53. Silvina Leopoldina Pinto C C C C C
54. Raymunda da Costa C C C C C
55. Daria Raymunda Soares C F C C C
56. Maria Raymunda Soares C C C C F
57. Maria Romana de Souza C C C C C
58. Alice Baptista de Souza C C C C C
59. Maria José Lopes C C C C C
60. Merces Eugenia C C C C C
61. Maria Flor de Maio Dias C C C F F
62. Jeovalia Dias C C F C
63. Maria Andrelina Ribeiro C C C
64. Henriqueta Virginia Ribeiro C F C C C
65. Rita da Costa Miranda C C C C C
66. Rita Senhorinha de Jesus C C C F C
67. Julia Pires C C C C C
68. Maria Gabriela de Oliveira C C C C C
69. Florinda da Silva C C C C C
70. Joaquina dos Santos C C C C C
71. Anna Thompe da Conceição C C C C C
72. Marinha  Vieira C C C C C
73. Maria da Conceição Guanhães C F C C C
74. Isabel de Jesus Cruz C C C C C



75. Julia Cyrilla da Silva C C C C C
76. Luciola Flôr C C C C C
77. Margarida Maria das Dores C C C F C
78. Maria Lourenço Gomes C C C C C
79. Maria do Nascimento de Jesus C C F C C
80. Margarida Maria dos Santos C C C C C
81. Maria das Merces F F C C C
82. Agostinha Alves da Silva C C C C C
83. Patrocinia Evangelista Guim. es. C C C C C
84. Anna Maria dos Santos C C C C C

FONTE: Caderno nomes das operarias e participação no apostalado1937-1939 – páginas 2 a 4. Acervo
particular de Edvaldo Nascimento – Chefe de Departamento na Empresa Estamparia S/A- Diamantina/MG.

Observe que no topo do quadro  encontra  Dona Antonina Duarte,  uma das

matronas família Duarte, liderando a Associação das Filhas de Maria. Ao que tudo  indica

letra “C” representava a contribuição das integrantes nos domingos durante na missa ou

em atividades litúrgicas e o “F” quem havia faltado naquele dia. Note que, a maioria das

integrantes estava assiduamente presentes. Já no nome da Dona Antonina Duarte não

existia  as letras “C”  ou “F”.  Isto  demonstra,  mais uma vez,  sua posição de líder  que

controlava as presenças das demais. 

Diante disso, é possível observar que o uso do tempo das operárias da Fábrica

de tecidos do Biribiri era amplamente aproveitado pelos donos da fábrica. Pois, quando as

operárias não estavam desenvolvendo suas atividades na fábrica elas estavam a serviço

das atividades litúrgicas daquela vila operária. Dessa forma, consolidou-se mais uma vez

o uso do paternalismo disciplinador.

Outra fonte que pode demonstrar práticas deste paternalismo é a foto a seguir:



FIGURA 1 - Operárias e Família Duarte na Fachada da Fábrica de Tecidos do Biribiri 1932.
Fonte: Arquivo pessoal de Dona Conceição Duarte cedido em entrevista realizada 29/08/2015.

Segundo Dona Conceição Duarte seu pai era o homem que está sentado a

frente  com uma  criança  no  colo.  E  que  a  criança,  era  seu  irmão,  e  seu  pai  estaria

comemorando a gravidez da sua mãe. Ou seja, o anúncio de que a família Duarte teria

mais um integrante, ou melhor, uma integrante - ela17.  Não obstante, a foto confirma que

as mulheres representavam a maioria da mão de obra utilizada naquela indústria. 

Para Santos (2015, p. 19) “as imagens são sedutoras, tanto para um olhar desavisado

quanto para aquele que as esquadrinha, indaga e investiga”. A imagem representada na

foto acima poderia de certa forma representar uma comemoração, conforme informou

Dona Conceição Duarte.  Ou, numa análise mais pragmática,  expressar as relações de

poder dos donos da fábrica (a família Duarte) mediante seu operariado.

Contudo, para Martins (2014) os irmãos Duarte eram empresários astutos e

tinham um bom nome no mercado. Durante a crise econômica da Grande Depressão

“Duarte & Irmão recorreu a empréstimos do Banco de Crédito Real  de Minas Gerais,

concedido em 12 de março de 1930, no valor de 500 contos de reis, novamente com

Fábrica de Biribiri como garantia” (MARTINS, 2014, p.123). Todavia, na década seguinte

(1940), ao que tudo indica os herdeiros de Agemiro Pompoloni e João Gerundino Duarte

não demonstraram a mesma astúcia abriram o capital da fábrica que passou a se chamar

17 Conceição Duarte – Entrevista concedida 29/08/2015.



“Irmãos Duarte Sociedade Anônima Textil e Comercial e foram gradativamente perdendo

a direção da fábrica para a família Mascarenhas que se tornaram acionistas majoritários. 

Considerações Finais

A Fábrica de Tecidos do Biribiri foi fundada em 1876 pelo Bispo de Diamantina

Dom João Antonio dos Santos e sua família. O Contexto de fundação dessa fábrica foi

permeado por um imaginário social de que o bispo desejava apenas gerar renda para

suas obras sociais. No entanto, o que se pode constatar foi que a empresa familiar Santos

& Cia  administrava a fábrica sob a ótica do discurso paternalista, em que o novo se

manifestou através da fábrica, mas quem estava por trás desse novo foi a ordem antiga,

os  antigos  senhores  de  escravos.  Estes,  por  sua  vez,  criaram  novas  relações  de

dependência. 

Na Administração dos Irmãos Duarte (firma Duarte & Irmão), a partir de 1922,

percebe-se a continuidade das práticas paternalistas e da cultura católica. Os irmãos que

ampliaram seu capital atuando em negócios que  combinavam lucro mercantil, vendas e

compras imobiliárias e,  empréstimos de dinheiro,  adquiriram a Fábrica de Tecidos do

Biribiri,  mediante empréstimo concedido pelo Banco Hipotecário do Brasil  dando como

garantia  a  própria  fábrica.  E  ao  longo  do  mesmo  ano  o  lucro  da  fábrica  aumentou

progressivamente o que demonstra habilidade dos irmãos empresários no ramo.

Na continuidade das práticas do paternalismo e da cultura católica é possível

perceber as fontes analisadas até o momento indicam um discurso de controle do tempo;

padrões  de  comportamento  de  acordo  com  o  modelo  mariano;  a  necessidade  de

participações das operárias nos eventos litúrgicos; entre outros.  Ou seja, ao que tudo

indica esse discurso almejou formar corpos dóceis e úteis a serviço do capital.  
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