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APRESENTAÇÃO 

É com imensa satisfação que apresentamos o IV Seminário Internacional 

Mundos do Trabalho, evento que, juntamente com a VIII Jornada Nacional de História 

do Trabalho, se realiza nas dependências da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), entre os dias 22 e 25 de novembro de 2016. Desde 2002, o GT Mundos do 

Trabalho – grupo de trabalho vinculado à Associação Nacional de História (ANPUH) – 

vem realizando a cada dois anos as Jornadas Nacionais de História do Trabalho com o 

intuito de reunir pesquisadores interessados em submeter propostas de apresentações de 

trabalhos originais, fundamentados em pesquisas empíricas, debates teóricos e 

metodológicos e balanços da produção acadêmica que possibilitem o diálogo com 

estudiosos preocupados com temas semelhantes. Diante do sucesso e da evidente 

expansão das Jornadas de História do Trabalho, a partir de 2010, no campus da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi organizado o I Seminário 

Internacional Mundos do Trabalho, em conjunto com a V Jornada Nacional de História 

do Trabalho. 

De lá para cá, o evento se consolidou no calendário nacional e internacional e, 

após edições no Rio de Janeiro (CPDOC/FGV) e em Salvador (UNEB), chegou a vez de 

Manaus sediar o IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho e a VIII Jornada 

Nacional de História do Trabalho. Como nos eventos anteriores, o objetivo do evento é 

a apresentação e debate de pesquisas de variadas disciplinas acadêmicas sobre a história 

social do trabalho no Brasil e no plano internacional pretendendo fomentar a 

colaboração entre os pesquisadores da área e a discussão da agenda de estudos 

históricos dos mundos do trabalho, dialogando com o debate internacional 

contemporâneo.  

Agradecemos a todas e todos que compareceram e enviaram seus trabalhos para 

serem expostos, ouvidos e debatidos e deslocaram a partir de várias regiões do país, 

quando não de outros países para participar de tão rico debate de ideias. Com a 

publicação do Caderno de Resumos do evento, temos a pretensão de compartilhar um 

pouco dessa vasta discussão acadêmica que tomou conta do campus da UFAM durante 

esses dias intensos e produtivos. 

A Coordenação 
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SESSÃO COORDENADA 1 

Estrada, Terra e trabalho na Amazônia: integração e conflitos pela posse da terra. 

Moderador(a): Edilza Joana Oliveira Fontes 

 

Benedito Monteiro, a reforma agrária e os trabalhadores do campo: reflexões 

sobre as terras do Pará antes do golpe de 1964. 

 

Edilza Joana Oliveira Fontes 

Palavras-Chave: Benedito Monteiro, Reforma Agrária, Golpe de 1964. 

A opção de João Goulart pela via da reforma agrária é um dado consolidado na 

historiografia, demanda que vinha sendo sustentada pelo PTB, PCB e setores da igreja 

católica desde meados da década de 1950 e que ganhava trânsito em diversos setores da 

sociedade brasileira. Sem dúvidas as décadas de 1950 e 1960 marcam um período em 

que os governos brasileiros pautaram a questão fundiária e ela foi amplamente 

discutida, bem como a necessidade de uma reforma agrária que levasse em consideração 

as demandas dos movimentos sociais do campo que cada vez mais estavam 

organizados. Tais movimentos consideravam paliativas as medidas apresentadas no 

campo político e conclamavam por uma unidade na luta em defesa dos trabalhadores 

rurais e do homem do campo que a partir da década de 1960 passa a ser um novo ator 

no cenário político nacional. Por meio da Declaração do I Congresso Camponês ficava 

registrada a necessidade de radicalização da reforma agrária por meio de uma dura 

crítica ao predomínio do latifúndio no país. Foi colocado no centro do campo político o 

questionamento da propriedade privada no Brasil de modo que à sua concentração 

estava associado o subdesenvolvimento crônico nacional que seria superado via 

mudanças na economia agrária, nas relações sociais de trabalho no campo, com a 

liquidação dos monopólios e latifúndios, por meio do livre e fácil acesso à terra e ao 

trabalho, bem como com a extensão dos direitos sociais dos trabalhadores do campo. 

Esse novo ator que vinha do campo se reivindica agente nacional de transformações da 

estrutura econômica de forma progressista e se coloca no campo oposto de uma elite 

ligada a terra, com padrões arcaicos de dominação que tornavam a economia instável, 

dependente e subdesenvolvida. Optar pela reforma agrária seria questionar esse padrão 

de dominação, era se colocar contra os interesses de uma elite ligada a terra e que a 

fazia cativa em um país com enormes desigualdades sociais e sem projeto de 

desenvolvimento agrário que privilegiasse pequenos e médios proprietários. No Estado 

do Pará durante o início da década de 1960, anteriormente ao governo de João Goulart 

um debate sobre a necessidade de reforma agrária é pautada pelo deputado estadual 

Benedito Monteiro, o qual apresenta um projeto de lei que é anterior as propostas de 

reforma de base de Jango e que apontam para questões como a democratização das 

relações de trabalho no campo, acesso à terra e mecanismos de “controle social” dos 

trabalhadores em relação ao Estado. Nesse trabalho o objetivo é historicizar esse projeto 

e a organização dos trabalhadores do campo no momento anterior ao golpe de 1964. 
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Estrada, terra e trabalho: a Belém-Brasília e os trabalhadores das margens em 

tempos de nacional desenvolvimentismo. 

Thiago Broni de Mesquita 

Palavras-Chave: Estrada, trabalho, JK 

Pensar em uma história social da propriedade da terra na história no Brasil, implica 

refletir sobre os meios pelos quais a terra passou a ter valor sob a ótica da expansão e 

desenvolvimento do capitalismo. O caráter sagrado da propriedade nas sociedades 

modernas se estabeleceu de tal modo, que problemas de ordem jurídicas as mais 

diversas precisaram ser tratadas com vistas as garantias do direito de acesso, posse e 

permanência. A lei como espaço de disputa seria uma forma de entender como grupos 

sociais estabeleceram relações de força de modo a garantir o avanço liberal no que se 

referia ao direito de propriedade. Desse modo historicizar os regimes de propriedade da 

terra, sempre tendo em vista tais arranjos e complexidades é tarefa do historiador. Neste 

trabalho proponho uma reflexão sobre o processo de abertura da rodovia Belém-Brasília 

durante os anos finais da década de 1950 e o processo de ocupação e deslocamento de 

trabalhadores para as margens dessa rodovia. Pretendo demonstrar como durante o 

governo de Juscelino Kubistchek esse processo é feito deixando a fronteira de expansão 

e ocupação aberta, ou seja, ao mesmo tempo em que promove a integração rodoviária da 

região, o Governo Federal não define uma política agrária e fundiária, fato que gerou 

grande especulação e ocupação desordenada nas áreas do entorno da rodovia. Irei 

analisar os casos de Mãe do Rio e Paragominas, localidades que nascem em função da 

abertura da rodovia, mas que apresentam dinâmicas diferenciadas de ocupação da terra 

e de trabalho, apontando para a complexidade de relações que a abertura de rodovias 

provocou durante o tempo de nacional-desenvolvimentismo na região amazônica e mais 

especificamente no Estado do Pará. 

 

Anilzinho: a lei do posseiro; conflitos e resistência no Baixo Tocantins – Pará 

Adriane Dos Prazeres Silva 

 

Palavras-chave: Vale do Tocantins, Trabalhador Rural, Lei Anilzinho 

O golpe- civil de 1964, militar trouxe uma série de problemáticas no que diz respeito à 

questão do conflito de terras na Amazônia, no Estado do Pará, mais especificamente no 

Vale do Tocantins denominação usada para o Médio e o Baixo Tocantins, que são as 

microrregiões que envolve o município de Tucuruí que por sua vez abriga em seu 

território a hidrelétrica de Tucuruí, a maior usina inteiramente nacional. O período aqui 

analisado é de (1961-1981), portanto vinte anos, momento que houve mudanças 

profundas na região. A construção dessa barragem, os incentivos fiscais, as mudanças 

na Legislação do Estado e mais os projetos de colonização pensados pelos governos 

militares para essa região, desdobrou uma série de acontecimentos entre eles estava o 

conflito pela posse da terra, envolvendo vários personagens índios, seringueiros, 

castanheiros, posseiros, trabalhadores rurais, entidades aliados como a FASE, a prelazia 

de Cametá, a congregação das Irmãs filhas da Caridade, e os Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais de Oeiras e Baião. De acordo com a visão dos trabalhadores rurais 
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do lado oposto a eles estavam os órgãos do governo e seu aparato burocrático, assim 

como os prováveis grileiros centro- sulistas. Os trabalhadores rurais dessa região 

perceberam a mudança em seu modo de vida, pois notaram a entrada de outros sujeitos 

dentro da região que ameaçavam seu modo de vida e sua cultura, perceberem nos 

momentos dos conflitos que deveriam se unir e organizar-se, pois haviam cansado de 

perder e para isso construíram sua própria Lei a Lei Anilzinho: A lei dos Posseiros e 

criaram uma cultura política de resistência que durou mais de uma década na região. 

 

Tecendo a história: indícios do surgimento da luta dos movimentos sociais do 

campo em Roraima (1975-1990) 

Maria Jose dos Santos 

Palavras-chave: Migração, Sindicalismo Rural, Resistência. 

Este artigo buscou refletir sobre o surgimento da organização dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais para a BR-210, conhecida como Perimetral Norte, no período de 

1975 a 1990. Neste processo a migração foi analisada enquanto uma importante 

estratégia de resistência frente a um longo processo de expropriação da terra em seus 

estados de origem esta interpretação foi proporcionada pela utilização da História Social 

que viabiliza o estudo das múltiplas formas de organização, resistências e luta, 

valorizando a identidade e a experiência como parte da reflexão investigativa da 

construção social. A utilização da história de vida foi importante para identificar as 

estratégias de sobrevivência, estas foram analisadas enquanto resultado de conflitos, 

contradições e construídas no tempo, no espaço e no cotidiano. Após o acesso à terra, as 

vicinais e lote tornaram-se o espaço de convivência e surgimento da (re) organização de 

suas vidas e posteriormente de sua organização política. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 2 

Sobre as linhas tortas da liberdade: raça, classe e etnicidade nos limiares da 

escravidão no Brasil 

Moderador(a): Antônio Alexandre Isidio Cardoso 

 

 

Sobre Alianças Complexas: indígenas, escravos fugidos, desertores militares e a 

expansão rumo aos altos rios amazônicos no século XIX. 

Antônio Alexandre Isidio Cardoso 

Palavras-chave: Fronteiras, Trabalho, Etnicidade. 

Esta comunicação discutirá alguns aspectos do deslocamento de fronteiras ocorrido no 

território amazônico do Brasil durante o século XIX. Seu foco terá base na análise das 

alianças complexas tecidas por indígenas, escravos fugidos e desertores militares, após a 

criação da Província do Amazonas em 1850. Para tanto, serão utilizados como fonte 

alguns testemunhos de viajantes e de expedições oficiais de reconhecimentos dos Altos 

Rios, que produziram relatos prenhes de referências sobre as agências de alguns dos 
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“indesejáveis” envolvidos na frente de expansão. Além disso, também serão colocados 

em debate referenciais de jornais de época, em cruzamento com a documentação 

policial, na qual os personagens aqui destacados apareciam com mais frequência.  Nesse 

sentido, os mundos do trabalho da floresta e seus processos disciplinarização, vigilância 

e subalternização, também nos servirão como fios condutores. Em suma, o objetivo 

geral da comunicação será analisar o avanço rumo aos Altos Rios amazônicos com 

atenção às ações e intervenções de indígenas, escravos fugidos e desertores militares, 

sob uma perspectiva relacional (incluso, suas assimetrias e conflitos), tratando de suas 

agências durante as décadas que deram lastro ao chamado “surto da borracha”. 

 

Fronteiras da autonomia: sociedades e governos “clandestinos” na Amazônia entre 

a Cabanagem e a Abolição. 

Adalberto Paz 

Palavras-chave: Fronteiras, Resistência, Etnicidade.  

Em 1835, meses após Belém ter sido tomada por índios e negros durante o movimento 

cabano, o governo francês determinou a instalação de um posto militar a alguns 

quilômetros ao sul do rio Oiapoque, sob o argumento de impedir o avanço dos rebeldes 

até a Guiana Francesa. Durante anos, o Brasil tentou inutilmente convencer a França a 

desativar aquela posição, afirmando, entre outras coisas, que ela oferecia abrigo aos 

“facínoras” evadidos durante o restabelecimento da ordem no Pará. Dessa forma, a 

única saída encontrada pelos dois países foi a neutralização de uma extensa área 

correspondente à metade do atual estado do Amapá, até que uma resolução diplomática 

determinasse a posse definitiva da zona litigiosa. Sem governos oficiais, a região 

tornou-se palco de experiências políticas “clandestinas”, tendo à frente escravos 

fugitivos, desertores, criminosos e aventureiros nacionais e estrangeiros. Não demoraria 

muito para que as elites paraenses, e o alto escalão imperial no Rio de Janeiro, fossem 

confrontados com o que lhes pareceu absurdo, ou seja, “repúblicas caricatas” onde 

nativos e pessoas de cor tinham seus próprios governos e regras. 

 

Raças Puras e Raças Mistas na visão de um cientista racial do XIX: A Coleção 

Fotográfica da Expedição Thayer de Louis Agassiz (Rio de Janeiro e Manaus, 

1865-1866). 

Maria Helena P. T. Machado 

Palavras-chave: Raça, Ciência, Fotografia. 

Esta comunicação se inicia com a análise do contexto no qual se desenvolveu a 

Expedição Thayer de Louis Agassiz, que percorreu diferentes lugares do Brasil, mas 

principalmente o Rio de Janeiro e Manaus, entre os anos de 1865-66. Em seguida, a 

apresentação dirige sua atenção para a constituição da Coleção Fotográfica desta 

expedição, formada por dois grupos de imagens. Um primeiro, realizado no Rio de 

Janeiro, composto pelas fotografias de escravos ou libertos desta localidade, foi 

denominado de “Raças Puras” ou “Álbum África”. Um segundo grupo de imagens, 

realizado em Manaus, foi conceituado como de “Raças Mistas” e contém as fotografias 

de diferentes tipos de mestiços da região amazônica. O objetivo final da exposição é 
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discutir os padrões que guiaram especificamente a formação da “Coleção Raças Mistas” 

no contexto mais amplo desta expedição, marcada pelo racialismo vigente nos EUA do 

período que precedeu e acompanhou a Guerra Civil norte-americana, pelo anti-

darwinismo e pelo apoio oficial de empreendedores norte-americanos e do Imperador 

Pedro II. 

 

Imagens em trânsito. A onipresença dos mundos do trabalho na paisagem urbana 

dos cartões postais (1884-1914). 

Antônio Luigi Negro 

Palavras-chave: Trabalho, Representação, Fotografia. 

Na virada do século, enquanto se avoluma imigração europeia em massa especialmente 

para São Paulo, cartões postais (editados por europeus ou por retratistas residentes no 

Brasil, por vezes estrangeiros) dão a ver à jovem nação republicana e ao mundo 

diversos microcosmos dos mundos do trabalho. Entre baianas e africanas, entre 

carregadores e africanos, são recolhidas imagens por meio da fotografia para darem 

lugar a tipos sociais. Esta comunicação visa apresentar resultados de projeto recém-

começado relacionando a prática da edição de postais, as intervenções feitas pelos 

remetentes e, em alguma medida, a própria presença dos trabalhadores e trabalhadoras, 

não só como sujeitos dos mundos do trabalho, mas também como modelos fotográficos. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 3 

Política Indigenista e Mundos do Trabalho na Amazônia 

Moderador(a): Davi Avelino Leal 

 

 

Os oficiais índios e a mão de obra indígena livre na Amazônia (1700-1798). 

Rafael Ale Rocha 

Palavras-chave: Amazônia colonial; elites indígenas; mão de obra indígena livre. 

Esta comunicação pretende entender o recrudescimento do oficialato indígena 

(principais, oficiais militares e oficiais das câmaras municipais) na Amazônia 

portuguesa durante o século XVIII (1700-1798). Através da análise de documentação 

diversa, especialmente as cartas patentes dos oficiais e os requerimentos pela 

confirmação régia desses diplomas legais, pretendemos identificar os requisitos 

necessários à eleição de um oficial indígena. A partir dessas informações, verificaremos 

que o serviço prestado ao rei e a lealdade demonstrada ao mesmo soberano eram 

elementos essenciais para a nomeação de um oficial. Nesse sentido, nossa principal 

hipótese intenta demonstrar que, ao lado da mobilização de contingentes indígenas às 

guerras, o manejo da mão de obra indígena livre por parte das lideranças indígenas era 

item essencial para a sua nomeação como oficial. O contexto constitutivo da Amazônia 

portuguesa, as relações transfronteiriças entre os territórios coloniais pertencentes ao 

estado português e às demais potências europeias (especialmente os holandeses, os 

franceses e os espanhóis) e a profunda dependência da mão de obra indígena (livre ou 
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escrava) durante todo o período colonial, é elemento essencial para o entendimento da 

hipótese mencionada. Em síntese, procuramos entender a institucionalização da 

liderança indígena, ou seja, a legitimação da condição de chefe garantida pelo estado 

monárquico português através da integração dessa liderança à estrutura burocrática do 

mesmo estado – estrutura definida por um diploma legal (a patente) e por normas de 

seleção específicas dos oficiais (as lideranças indígenas). Em outras palavras: a 

progressiva e gradual integração do chefe e das sociedades indígenas à burocracia do 

mundo português em diferentes conjunturas de conflitos (entre portugueses, espanhóis, 

franceses e holandeses) e sob as diversas políticas indigenistas (especificamente aquelas 

voltadas à gerência da força de trabalho) que envolviam as comunidades indígenas da 

região. 

 

Tutela e cidadania: Indígenas e as instituições imperiais no Grão-Pará (séc. XVIII 

e XIX). 

Alcemir Bezerra Teixeira 

Palavras-chave: Tutela; Cidadania; Instituições Imperiais. 

O objetivo dessa apresentação é analisar as relações entre a política imperial portuguesa, 

caracterizada pela tutela e as estratégias de cidadania colocadas em práticas pelas 

populações indígenas do Grão-Pará. Defende-se a ideia de que entre 750 e 1850 o Grão 

– Pará foi o grande laboratório de experiências políticas instituídas pelo império 

português e posteriormente brasileiro. Essas políticas tinham como principal objetivo 

tornar sua população nativa, os indígenas, primeiramente súditos da coroa portuguesa e 

num momento posterior cidadãos do império do Brasil. Para compreender esse processo 

será feita referências as grandes modificações estruturais ocorridas no período, seja no 

âmbito das definições de fronteiras geográficas, políticas e sociais. No campo das 

mudanças estruturais geográficas é necessário informar que com a ascensão de D. José I 

e de seu ministro dos negócios ultramarinos, Sebastião José de Carvalho, o Marques de 

Pombal a coroa portuguesa, seguindo uma leitura muito peculiar dos ideais iluministas, 

levará a cabo a execução recém assinado Tratado de Madri. A execução do tratado 

impôs a constituição de uma comissão de limites demarcatórios por parte das duas 

coroas e consequentemente um aumento significativo da presença imperial nas terras do 

Grão-Pará por meio de seu aparato jurídico institucional, temos como exemplo a 

nomeação para função de Capitão General do Estado do Grão-Pará de Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado, a criação de uma nova capitania no estado e a nomeação de seu 

primeiro governador Joaquim de Mello e Povoas os dois respectivamente meio irmão e 

sobrinho do Marquês de Pombal. 

 

Legislação indigenista e seus desdobramentos: no Amazonas republicano (1889-

1916). 

Máycon Carmo dos Santos 

Palavras-chave: Legislação; Republicanismo; terras indígenas. 

O resumo se propõe a debater o estudo da política indigenista nos primeiros anos da 

República, em especial no Amazonas entre o período de 1889-1916, procurando 
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esclarecer sua inserção nesse novo contexto político e também destacar as 

especificidades locais. O nosso estudo partirá da análise das leis referentes aos índios 

(legislação indigenista), depois, delas enquanto projeto, através da leitura dos anais, por 

último, investigaremos a aplicação dessa política, utilizando as falas, as mensagens e os 

relatórios de governo. Esta problematização contribuirá para o preenchimento de uma 

lacuna historiográfica. 

 

Correrias: Patrões, pacificadores, catequizadores e matadores de índios. (Acre). 

Ernesto Martinez Rodriguez 

Palavras-chave: Acre, Correrias, borracha, índios Caxinawa, cariu. 

A comunicação pretende problematizar o movimento das correrias e as relações com os 

patrões, os chamados pacificadores e os matadores de índio no Acre, no período que 

compreende os anos finais de atuação do Serviço de Proteção ao índios e as décadas de 

ação da Fundação Nacional do índio. Pensar hoje que os atritos entre índios e brancos 

no Brasil foram episódios do passado, é ficar desatento às notícias que frequentemente 

são apresentados na mídia.  Vez por outra, assistimos que índios tomaram a sede da 

FUNAI, que fizeram reféns, manifestações em praça pública, em outro lugar..., brancos 

invadem terras indígenas, retiram madeira ilegalmente das reservas, por outro lado 

agricultores brancos, são desapropriados de suas plantações de arroz, garimpeiros 

procurando ouro ou pedras preciosas se adentram nas florestas confrontando-se com 

índios integrados ou arredios. Enfim, as querelas são muitas e das mais variadas, dando 

sustentação à tese que ainda precisa ser feito muita coisa para conter esta violência na 

maioria dos estados brasileiros. No Acre não é diferente, longe de acabar as desgraças 

indígenas, o extrativismo da borracha, da madeira, das castanhas do Pará e mais 

recentemente a exploração agropecuária, garimpeiro a procura de ouro, exploração 

petrolífera na fronteira com Peru, infiltrações na floresta habitat dos povos tradicionais 

indígenas de facções criminosas ligadas ao narcotráfico continua a expulsar os povos 

tradicionais de seu habitat, quando oferecem resistência, ainda são eliminados. 

Jagunços, capangas ou matadores profissionais, foram contratados num passado 

próximo, para se encarregar de fazer a “limpeza” das áreas de floresta que interessavam 

ao homem branco. O que assusta é que o “passado próximo” ainda não passou, e os 

atritos, todavia existem em elevada incidência e não são apenas frisões de pouca monta, 

pois continuam produzindo mortes de ambos os lados que escapa as ações da polícia. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 4 

Categorias Profissionais, Organização e Luta Operária 

Moderador(a): Rinaldo José Varussa 

 

Trabalhadores em frigoríficos: condições de trabalho e adoecimento (Oeste do 

Paraná, décadas de 1990 a 2010). 

Rinaldo José Varussa 

Palavras-chave: trabalhadores e frigoríficos, condições de trabalho e adoecimento. 
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As duas primeiras décadas do século XXI tem sido saudadas e celebradas pelo 

empresariado no Oeste do Paraná como de crescimento expressivo do agronegócio, 

principalmente no que se refere ao avanço da produção industrial ligada ao setor. Neste 

ponto, destacam o aumento da participação desta produção na receita, que só entre as 

cooperativas agroindustriais (principais instituições promotoras da industrialização) 

teria saltado de um índice próximo ao zero na década de 1970, para 42% em 2014.  

Um contraponto possível a este suposto sucesso, seria a indisponibilidade de mão de 

obra para o setor, notadamente para os frigoríficos. E no que se refere especificamente a 

este setor, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

apontavam que entre 2005 e 2014, em média, aqueles empreendimentos mantiveram 

índices de “rotatividade” – termo utilizado pela classe patronal - de empregados 

superiores a 55 %, chegando a extremos de 110 % em algumas plantas. 

Tal indisponibilidade de trabalhadores não parecia prejudicar a produção, se 

considerado o seu permanente crescimento, a qual passara, no caso paranaense, de 1,56 

bilhão de frangos abatidos em 2012 para 1,7 bilhão em 2013 – portanto, 8,9 % de 

ampliação -, com valorização de 7 % no preço desta carne.  

Outras informações presentes nos dados do CAGED sugerem uma possível 

ressignificação da denominada rotatividade a partir dos trabalhadores: em média, 62 % 

das demissões nos frigoríficos da região ocorrem a pedido do trabalhador. 

Conjuntamente, a categoria é uma das mais acometidas por doenças funcionais, 

inicialmente, diagnosticadas como problemas osteomusculares (principalmente dos 

membros superiores), desencadeando posteriormente quadros de depressão e ansiedade, 

relacionados, nos casos estudados, à impossibilidade de trabalhar e ao comprometido do 

conjunto da vida social. Neste sentido, os sentimentos decorrentes da percepção da 

inviabilidade para o trabalho e outras atividades, em alguns casos de jovens adultos 

(entre 25 e 30 anos), parecem abalar ou mesmo destruir parâmetros importantes  - o “ser 

trabalhador”, que “vive do suor do seu rosto” - constituidores de identidades, 

notadamente na classe operária.  

A se considerar os relatos dos trabalhadores, este quadro de adoecimento se acentuou 

nas duas últimas décadas, tendo se iniciado na primeira metade dos anos 1990. O 

período coincide não só com a implementação da produção mais também com a adoção 

de novos cortes do produto, o que, no caso do frango, aumentou de 6 para 18 diferentes 

partes, além das carnes desossadas do peito e coxa e sobrecoxa. Tal resultou, no que se 

refere aos trabalhadores, na intensificação e repetição de movimentos, diretamente 

ligado ao quadro de adoecimento verificado em frigoríficos. 

 Esta comunicação visa apresentar e discutir os elementos acima apresentados, 

bem como as ações implementadas pelos trabalhadores no período, visando o 

enfrentamento da situação. 

 

Os trabalhadores nas obras de construção e implantação dos trilhos da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro. 

Tamires Sacardo Lico 

Palavras-chave: Companhia Paulista, ferrovia, trabalhadores. 
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Este artigo tem como objetivo analisar o cotidiano das obras de construção e a 

implantação dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, bem como a rotina 

dos trabalhadores que estavam inseridos na construção. Os trabalhos da ferrovia Jundiaí 

– Campinas foram iniciados em março de 1870 e contou com o sistema de empreitada 

como base organizacional. A obra foi dividida em três seções, sob responsabilidade de 

três empreiteiros, Heitor Rademaker Grünewald, João Pereira Darrigue Faro e o 

comendador Angelo Thomaz do Amaral. As construções ferroviárias geraram uma 

organização de trabalho complexa, donde o sistema de empreitada foi de grande uso.  

Quando determinada empresa obtinha a concessão para a construção de uma ferrovia, a 

empresa organizava a contratação de empreiteiras para diversas atividades. Para cada 

trabalho realizado nas seções divididas por empreitada foram criados protocolos de 

campo, que seriam correspondentes aos diários dos engenheiros em chefe. Esses 

protocolos poderiam ser escritos pelos próprios engenheiros que chefiavam as seções, 

entretanto, na grande maioria das vezes, os responsáveis por preencher os diários eram 

os engenheiros adjuntos. Com esta documentação é possível acompanhar o cotidiano 

dos trabalhadores, bem como horas de trabalho, acidentes, e delitos cometidos pelos 

operários. Os protocolos de campo faziam menções ao cotidiano da construção. Eram 

registrados os dias de trabalho e o clima correspondente. Eram descritos o número de 

trabalhadores diários de cada seção, e quando eram empregados trabalhadores que não 

haviam sido contratados pela empreiteira, mas sim pela própria companhia, realizava-se 

uma descrição especificando o número de trabalhadores enviados em dias específicos. 

Em relação ao trabalho realizado nas obras, os protocolos de campos apresentam 

algumas especificidades no trabalho cotidiano, como o emprego de carpinteiros e 

pedreiros. Este artigo, busca contribuir com a discussão sobre o trabalho livre de 

nacionais e estrangeiros na segunda metade do século XIX, e como se organizavam e 

relacionavam as empreiteiras com a mão-de-obra empregada na construção. 

 

Carvoeiros: trajetórias do trabalho e dos trabalhadores da carvoaria na cidade de 

Manaus (entre 1930 e 1967). 

Sergio Carvalho de Lima 

Palavras-chave: Trabalho, trabalhadores, carvoaria. 

Notadamente os estudos no campo da história do trabalho tem passado nas últimas 

décadas “por um acelerado processo de expansão e renovação” (FORTES, 2013, p.7) e, 

dentre os diversos aspectos que se sobressaem neste movimento destaca-se sobretudo o 

adensamento e enriquecimento da produção acadêmica sobre os trabalhadores no Brasil 

suscitando ainda “a revisão de algumas interpretações clássicas e sugerindo novos 

caminhos de investigação” (CHALHOUB, 2009, p.15). Nessa direção, há algum tempo 

questiona-se a perspectiva que elege a fábrica e o operário fabril como foco exclusivo 

das discursões sobre a temática da história do trabalho. Não se pretende, como salienta 

Cruz, “questionar o estudo do universo da fábrica e do operariado fabril mas, 

centralmente, sua eleição enquanto lugar privilegiado e agente exclusivo do processo de 

transformação das sociedades capitalistas” (CRUZ, 1990, p.7). É notório também que a 

história social e do trabalho no Brasil, assim como na América Latina de um modo 
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geral, a partir de uma forte inspiração nos trabalhos de historiadores ingleses, sobretudo 

os de E.P. Thompson e E. Hobsbawn, evidenciaram a partir de um pensamento de 

renovação e, sobretudo ampliação da história tradicional, a importância da história vista 

de baixo, de sujeitos que são negligenciados pela história tradicional. Do mesmo modo, 

é inegável que, rompendo com uma visão idílica e fáustica do passado local, a recente 

produção acadêmica tem buscado observar trajetórias e processos que envolvem as 

experiências e lutas de diversos sujeitos sociais, projetando assim novas questões e 

olhares sobre o viver urbano, ressaltando as tensões e contradições muitas vezes 

presentes nesse espaço urbano. Nesse sentido, procurando ressaltar outros espaços e 

sujeitos inseridos no mundo do trabalho urbano, a presente pesquisa focaliza o universo 

dos carvoeiros, como ficaram conhecidos os trabalhadores que lidavam com o fabrico e 

comercialização do carvão vegetal na cidade de Manaus. Tem-se constatado que tal 

atividade foi significativa no contexto socioeconômico da cidade no período aqui 

observado, muito embora também já estivesse presente em momentos anteriores. Desse 

modo, tem-se buscando perceber a importância que a atividade de carvoaria tinha para a 

cidade de Manaus, sobretudo no contexto que baliza a pesquisa e, mais precisamente 

apontar a ação dos carvoeiros nesse oficio, destacando-os como sujeitos do processo 

histórico, através de suas experiências e luta diária pela sobrevivência. Nessa 

perspectiva, tem-se buscado identificar a condições socioeconômicas desses 

trabalhadores, seja pelos pequenos fragmentos coletados na imprensa diária e de modo 

mais significativo a partir dos depoimentos orais de sujeitos que se dedicaram a 

atividade. Ao observamos a trajetória desta categoria de trabalhadores estamos 

buscando contribuir para destacar outras visões do espaço urbano, dada a partir destes 

sujeitos, que ao contrário de um senso comum, tiveram um papel ativo na história da 

cidade. 

 

 

Direção e Trabalho: os motorneiros de bondes, suas vivências, sociabilidades e o 

labor no município de Manaus -1930 à 1940. 

Wanderlene de Freitas Souza Barros 

Palavras-chave: motorneiros de bondes, cidade, modernidade. 

O artigo em questão busca evidenciar a rotina do profissional motorneiro de bonde, no 

município de Manaus, trazendo consigo experiências e vivências ali estabelecidas, em 

uma abordagem sobre o cotidiano. Através destes trabalhadores, buscaremos um melhor 

entendimento das relações e representações travadas na urbe. O recorte temporal cabe a 

década de 1930 à 1940, que define para o trabalhador um momento de uma identidade 

que se consolida, trazendo à baila o reflexo das lutas por direitos e melhores condições 

de vida para a população. Momento em que o Estado, como resposta a essas ações, se 

vê obrigado a montar estratégias que demarquem território, na tentativa de manter o 

controle dos atos de quem ali vivia, ainda que de maneira mais branda. 

O bonde, este novo protagonista da urbe, vem fazer parte do novo molde de cidade, a 

partir do assentamento de seus trilhos. Os motorneiros de bonde passaram a ser uma 

constante no panorama da cidade por motivos pontuais, visto que a cidade se expande 

deslocando a camada trabalhadora pobre para as áreas periféricas e distantes. Por estes 

viés, abrem-se possibilidades de delimitar perfis, comportamentos, relações cotidianas 
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que aconteciam no espaço urbano e que nos remetem a identificação de personagens 

distintos com formas e significados nas suas representações sociais dentro da cidade no 

período em destaque. 

Atendendo diariamente as diversas classes sociais, esses trabalhadores tem papel 

importante no contexto citadino. No entanto, muitas vezes são percebidos apenas como 

representantes da classe dominante nas reclamatórias dos maus usos dos serviços de 

bonde; os motorneiros são sujeitos comuns, imbuídos de uma atividade, cuja relação de 

trabalho se dá de maneira direta com os consumidores dos serviços; desta forma, 

buscamos perceber um universo rico em detalhes que contribuem para caracterização de 

uma época, os trabalhadores em questão no exercício da profissão, assim como a forma 

em que a cidade se distribuía e se apresentava. 

 

 

Comunicação: Trajetórias Ocupacionais e inserção no mercado de trabalho no 

setor da tecnologia da informação em Goiás 

Flávio Henrique da Silva 

Palavras-chave: Trabalho, Trajetórias, Mercado. 

A tecnologia da informação e a participação feminina neste setor ganharam destaque no 

cenário científico e social a partir do início dos anos 2000. Entretanto, ao lançarmos luz 

sobre algumas formas de inserção dos indivíduos em áreas específicas deste setor 

constataremos um predomínio masculino.  

O mundo e o mercado de trabalho constituíram-se historicamente a partir dos processos 

de exclusão e exploração de grupos e indivíduos, no entanto, transformações ocorreram 

nas formas de legitimar estes processos. Na contemporaneidade alguns destes elementos 

excludentes estão correlacionados de forma intrínseca aos discursos de inserção 

educacional e mercadológica empreendidos pelo Estado.  

Estamos cientes que esta problemática não é nova no meio acadêmico, fato este que não 

nos restringe a novas investigações. Sendo assim, além da amplitude temática que este 

campo investigativo proporciona no cerne das ciências sociais a nossa pesquisa está 

inserida no interior de um problema, a saber, as interligações discursivas enquanto 

mecanismos legitimados e legitimadores dos marcadores sociais na segregação 

ocupacional entre mulheres e homens no mercado de trabalho. 

Presenciamos nestas últimas décadas, políticas educacionais direcionadas para 

tentativas de inserção de indivíduos e grupos sociais que até então se encontravam em 

condições de invisibilidade no meio social, políticas como o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), políticas de Cotas Raciais e para estudantes oriundos de escolas públicas 

buscaram beneficiar grupos de indivíduos a partir de critérios socioeconômicos e étnico-

raciais. Entretanto, apesar de alcançarem uma parcela considerável da sociedade, 

percebe-se a permanência de elementos excludentes no acesso à educação, em termos 

de marcadores sociais da diferença de gênero, raça e classe, especialmente em 

determinadas áreas do conhecimento, como setores das ciências exatas.  

Deste modo, ponderamos que os problemas levantados até agora remetem direta ou 

indiretamente às questões inerentes à Sociologia do trabalho e da educação. Ao 
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colocarmos em evidência o nosso objeto de estudo é necessário que se esclareça que não 

procuramos nos limitar somente às instituições que oferecem o ensino técnico 

profissional, mas sim, dialogar com as práticas sociais que permeiam a vida cotidiana 

destes discentes, práticas estas significadas e resinificadas a partir dos discursos 

legitimados e legitimadores. Entendemos que o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia-GO se posiciona de forma estratégica para os anseios do sistema do capital, 

pois os discursos hegemônicos e suas interligações foram de forma substancial 

refletidas nos mecanismos de acesso aos cursos técnicos do setor de TI. 

Nosso trabalho contribuirá em um campo especifico da produção científica, trajetórias 

ocupacionais de trabalhadoras (es) em um setor de baixo rendimento financeiro no setor 

de TI. Desta forma, julgamos que o nosso estudo propiciará problematizações que 

poderão gerar novas pesquisas e debates neste campo, acarretando assim um 

fortalecimento nesta área de estudo. Nosso estudo também irá fortalecer as evidências 

de marcadores sociais da diferença de gênero no mercado de trabalho goiano. Desta 

forma, estaremos contribuindo para possíveis desconstruções de paradigmas sociais que 

estão estabelecidos no cotidiano dos indivíduos, especificamente na relação construída 

sobre ocupações destinadas aos homens e ocupações destinadas as mulheres. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 5 

Operários da Indústria Têxtil 

Moderador(a): Isabel Saraiva Silva 

 

 

Relações de gênero no movimento operário têxtil carioca (1903-1920). 

Isabelle Cristina da Silva Pires 

Palavras-chave: Gênero, movimento operário, setor têxtil. 

A presente pesquisa encontra-se em estágio inicial e procura compreender os 

modos de articulação e atuação do movimento operário têxtil carioca de 1903 a 1920 

incorporando a perspectiva de gênero. Sendo a categoria têxtil um segmento com alto 

número de trabalhadoras, busco analisar como se constrói a ideia de movimento 

operário têxtil masculino. Um dos segmentos que mais proporcionou oportunidade de 

trabalho “produtivo” e assalariado às mulheres no final do século XIX e início do século 

XX foram as fábricas, sobretudo, as de tecidos. Apesar disso, os significados de sua 

presença massiva nas unidades fabris, na construção da identidade de classe dos 

trabalhadores e nas relações de gênero a que estavam inseridas nesse espaço de trabalho 

foram escassamente abordados. Portanto, nesta pesquisa procurarei elaborar um estudo 

de História social acerca do movimento operário têxtil carioca utilizando-se da categoria 

de análise “gênero” sob a perspectiva da “história vista de baixo”, na qual as classes 

populares, as pessoas tidas “comuns”, também são entendidas como sujeitos políticos. 

 Assim, procuro analisar a distribuição espacial atribuída a homens e mulheres 

tanto no trabalho fabril quanto nas associações operárias e nas greves. Assim, buscarei 

tanto mapear as condições de vida e trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras das 
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principais fábricas de tecidos da Capital Federal e quanto investigar as atuações e os 

modos de reivindicação dos têxteis em seus sindicatos e nas greves em que 

participaram.  

 Entendo que a categoria analítica de gênero pode ser aplicada aos estudos de 

história do trabalho com o intuito de ampliar os limites do mundo do trabalho e seus 

sujeitos, nessa perspectiva conduzirei essa pesquisa. Assim adotarei a perspectiva de 

gênero nas experiências sociais dos trabalhadores e trabalhadoras têxteis para 

problematizar os limites e a abrangência do conceito de classe trabalhadora, que não se 

define e não se restringe somente à sua organização institucional.  

 Focalizarei os espaços ocupados por homens e mulheres nas fábricas de tecidos 

cariocas, em suas organizações têxteis e nos momentos de reivindicação nos espaços 

públicos. Para tal, utilizarei como fonte para nessa pesquisa periódicos localizados na 

Biblioteca Nacional, tanto disponibilizados pela Hemeroteca Digital quanto pelo Acervo 

Digital. Serão analisados os periódicos “A Lanterna”, “A Época”, “A Voz do 

trabalhador”, “A Noite”, “Voz do Povo”, “A Rua”, “O Imparcial”, “Jornal do Brasil” e 

“A Razão”. Dentre estes, elenco jornais operários e de grande circulação, visto que 

julgo importante para a compreensão do tema a percepção de diferentes perspectivas, 

dos operários.  

 Farei uso também dos Estatutos da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, 

criada em 1917, localizado no Arquivo Nacional e do Relatório do Sindicato dos 

Trabalhadores em Fábricas de Tecidos, que nos fornece informações sobre os anos de 

1908, 1909 e 1913, e foi publicado em duas edições do jornal “A Voz do Trabalhador”. 

 

 

Comunicação: Representação do trabalho em uma empresa do setor têxtil do Vale 

do Itajaí. 

Gabriel Luiz Manrique Ursini 

Palavras-chave: Trabalho, representação, Hering. 

O presente texto tem o objetivo de analisar as representações do trabalho propostas pelo 

Museu Hering de Blumenau, em Santa Catarina, mostrando contrastes entre a memória 

produzida pela instituição e a memória de operárias e operários em posições de baixa 

hierarquia organizacional que trabalharam, na Cia. Hering, entre os anos de 1990 e 

2010. Busca-se investigar as representações do trabalho propostas pelas exposições e 

pelos materiais produzidos pelo Museu de forma a evidenciar escolhas e processos na 

criação de uma memória institucional. Deseja-se contrastar a representação de 

elementos da memória organizacional com elementos presentes na memória dos atores 

de baixa hierarquia. Para tal finalidade, metodologicamente, serão investigadas fontes 

produzidas pelo Museu Hering (como livros, vídeos e entrevistas de história oral) e 

entrevistas de história oral realizadas, pelo pesquisador que produz esse texto, com 

trabalhadoras e trabalhadores. Por conta da utilização de fontes orais, enfatiza-se que tal 

tipo de fonte possui como especificidade o fato de ser produzida pelo próprio 

historiador que faz determinada pesquisa. Assim, cumpre, em um primeiro momento, a 

função de responder questões e perspectivas de história de quem a elabora. Não se pode 
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deixar de destacar que a entrevista, vista como um documento histórico, pode ser 

utilizada não apenas por quem a realizou, mas sim, por todos aqueles que tiverem outras 

questões tocadas pelo documento. Outros pesquisadores com acesso à entrevista 

possuem interpretações diversas diante das diferentes questões, que não são as mesmas 

das elaboradas pelos entrevistadores. Dessa forma, deve-se deixar claro que as fontes 

utilizadas nesse trabalho, em especial as entrevistas realizadas pelo do Museu Hering, 

são analisadas de forma a responder à pergunta de pesquisa que norteia esse trabalho: 

De que maneira é construída uma memória do trabalho pelo Museu Hering de 

Blumenau em contraste com a memória do trabalho de operários e operárias de baixa 

hierarquia organizacional? Como indagações que auxiliam um melhor entendimento 

dessa dinâmica, também se questiona: Como são representadas as mulheres pela 

memória institucional? Que tipo de trabalho recebe maior evidência? Quem são os 

principais atores históricos na memória produzida pela organização? 

 

 

Comunicação: Manchester Paulista? Formação de classe e lutas de trabalhadores e 

trabalhadoras têxteis em Sorocaba. 

Henrique Martines Herrera 

Palavras-chave: Sorocaba, Movimento Operário, Primeira República. 

A presente comunicação tem por objetivo apresentar problematizações e resultados 

parciais de nossa pesquisa de mestrado. O eixo norteador de nosso trabalho têm sido a 

busca por reconstituir e compreender a formação da classe operária no município 

paulista de Sorocaba durante a Primeira República, a partir das perspectivas do campo 

de estudos da história social do trabalho. 

 Para a realização desse intento adotamos como objeto de estudos os trabalhadores e 

trabalhadoras têxteis sorocabanos e buscamos identificar e analisar os condicionantes 

estruturais, as tensões conjunturais e as possibilidades de ação humana presentes no 

processo histórico de formação de classe na cidade. 

Desde fins do século XIX, Sorocaba passou por um rápido processo de industrialização, 

com destaque para o setor têxtil, fato que permitiu aos contemporâneos, apelidarem a 

cidade de "Manchester Paulista", em comparação à cidade inglesa homônima. Nesse 

contexto Sorocaba passou a abrigar um grande número de trabalhadores, que 

protagonizaram uma série de mobilizações, lutando por melhores condições de vida e 

trabalho. 

Nossa pesquisa vincula-se à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo, sob orientação do Professor Doutor Luigi Biondi e 

conta com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

 

 

SESSÃO COORDENADA 6 

Reestruturação Produtiva e Sindicalismo no Brasil 

Moderador(a): Eduardo Gomes da Silva Filho 
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Comunicação: Reestruturação e Descentralização Produtiva: Precarização e 

Flexibilização do Trabalho em Catalão. 

José de Lima Soares 

Palavras-chave: Reestruturação e descentralização produtiva; precarização do trabalho; 

flexibilização, sindicalismo. 

O presente trabalho é parte integrante de um projeto que venho desenvolvendo sobre o 

processo de reestruturação e a descentralização produtiva, a precarização e a 

flexibilização do trabalho na indústria de Catalão. Nossa pesquisa tem como eixo 

central as empresas Mitsubishi, Anglo American e Vale. Contudo, vale ressaltar que, 

quaisquer que sejam os "modelos" tecno-organizacionais, impostos pelo capital, eles 

funcionam como formas de exploração de mais-valia relativa e absoluta (e como 

controle social do capital sobre o trabalho). O capital, não esqueçamos, é uma relação 

social coercitiva. Nesse sentido, é possível considerar o toyotismo como um dos 

momentos importantes do processo de subsunção real do trabalho ao capital, que atinge 

as grandes empresas, num cenário de competitividade global sob a regência de políticas 

neoliberais, pode ser caracterizado, ainda, como uma ofensiva do capital na produção. A 

crise do capital tende a tornar adequada, para as condições novas de acumulação 

capitalista mundial, o modelo japonês. Deste modo, as condições sócio-históricas, onde 

nasceu o toyotismo, um capitalismo de escassez, de mercado restrito, moldaram-no 

como um conjunto de princípios adequados para o período do capitalismo em crise. 

 

 

Comunicação: Trabalhadores, bairro e formação humana: construindo uma 

oposição sindical. 

Carlos Roberto Horta 

Palavras-chave: Resistência, educação, oposição sindical. 

O objetivo da pesquisa foi o de compreender e analisar processos de resistência, 

emancipação e formação de identidade política no movimento operário acontecidos nas 

décadas de 1970 e 1980 na região industrial de Belo Horizonte, Betim e Contagem, em 

Minas Gerais. Procuramos identificar e analisar as relações entre esse movimento e os 

moradores dos bairros da região industrial, o envolvimento das comunidades e a sua 

participação nas mobilizações daquele período.  

O que unifica essas experiências é um processo de construção de práticas educativas, 

práticas de formação, presentes na trajetória desses sujeitos de uma ação auto-

declaradamente voltada para o fortalecimento dos trabalhadores enquanto classe, 

enquanto sujeito político. 

 Trata-se de uma trajetória que vai, desde o interior das fábricas da região, no final dos 

anos sessenta, logo após as greves de 1968, passando pela organização de um grupo de 

formação e solidariedade, trabalhou o envolvimento dos bairros de trabalhadores e 

avançou para a construção de uma escola profissionalizante e de formação política, em 

Betim, nos anos 1980.  
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O acompanhamento e a participação que tivemos nessa última parte da experiência 

tornaram possível observar como se dava, naquele período, o processo de construção de 

sujeitos políticos através da aprendizagem para o trabalho. Durante seis anos, 

realizamos entrevistas, recolhemos e pesquisamos documentação (jornais, cartas, 

contratos, declarações, atas de reuniões e assembleias, registros em cartórios, anotações 

de viagens e fotografias) e participamos de ações de capacitação promovidas por esses 

trabalhadores e militantes, enquanto a experiência acontecia. As práticas educativas e os 

processos de aprendizagem envolvidos na experiência foram registrados e discutidos 

com os seus principais responsáveis, que nos relataram sua história de vida. Estivemos, 

ainda, em reuniões de auto avaliação e entrevistamos ex-alunos e moradores do bairro 

em que essa experiência se desenvolveu, uma vez que ela teve envolvimento com a 

comunidade. Essa relação vinha de ações anteriores às experiências dos protagonistas 

com a escola de formação profissional, pois eles tiveram participação em movimentos 

de bairro e nas greves do período de 1978 a 1981. Essas greves tiveram notável 

interação com a Igreja Católica na região, com a Pastoral Operária e com uma imprensa 

local, como o Jornal dos Bairros e o Boletim da Pastoral, que davam capilaridade aos 

acontecimentos e visibilidade aos movimentos sociais. Tivemos acesso aos números 

desses jornais publicados na época daquelas greves e movimentos das comunidades, 

além de termos realizado levantamento em jornais da chamada grande imprensa, no 

contexto dos acontecimentos relativos ao movimento sindical e à classe trabalhadora. 

As experiências e o aprendizado vivenciados nas greves e, antes delas, nas práticas 

educativas que incluíam a resistência no interior da fábrica foram essenciais no 

fortalecimento da oposição sindical metalúrgica, que, na sua trajetória marcada pela 

consolidação de uma identidade e de uma consciência política, conseguiu vencer as 

eleições para a diretoria do sindicato, em 1981. 

 

 

Comunicação: Repercussões do mundo do trabalho no sindicalismo cearense 

Lucili Grangeiro Cortez 

Palavras-chave: Trabalho, Sindicalismo, Democracia 

Este artigo é o resultado de uma pesquisa em andamento, que vem sendo realizada pelo 

Núcleo de Pesquisa Sociedade e Trabalho da Faculdade Ratio e pelo Grupo de Pesquisa 

Mundos do Trabalho do Mestrado em História (MAHIS) da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), tendo como objetivo identificar e estudar a repercussão do processo de 

globalização ou mundialização na política sindical dos trabalhadores cearenses a partir 

de 1985.  Está fundamentada no campo da história do trabalho e da história política e 

cultural, buscando resgatar a memória do sindicalismo cearense, compreender as 

alternativas adotadas na defesa dos direitos dos trabalhadores e as perspectivas em 

relação à atuação do movimento sindical, diante das mudanças ocorridas no Brasil com 

o retorno ao Estado de Direito e às alterações no mundo do trabalho. 

No Portal do Trabalho e Emprego da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego (SRTE-CE) foram identificados 285 sindicatos no Ceará, sendo pesquisada 

uma amostragem para compreender a atuação sindical, desde a criação até o ano de 
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2013. O Ministério do Trabalho é o órgão competente para conceder o Registro Sindical 

à organização que representa a categoria. Segundo informa o site desta instituição, o 

fato “não implica em interferência do Poder Público na organização sindical, mas ato 

administrativo vinculado, tornando pública a existência da entidade, revestindo-a de 

personalidade sindical.” Entretanto, o registro de 62 sindicatos rurais foi identificado 

pela pesquisa no site feoc.org.br, o que perfaz um total de 347 sindicatos no Estado do 

Ceará.  

A metodologia qualitativa adotada, através de entrevistas e da análise do discurso dos 

personagens, foi aplicada no sentido de compreender a dimensão e os problemas da 

atividade sindical, o que não invalidou o recurso aos dados quantitativos, para ampliar o 

conhecimento do problema. A fundamentação teórica baseou-se em autores como: 

Skidmore, Sousa Santos, Souza Martins, Lopez e Mota, Antunes e outros. 

As atividades do presente estudo, além de contribuírem para o conhecimento da 

atividade sindical no Estado do Ceará, busca também treinar e preparar alunos para a 

iniciação à pesquisa, dos cursos de graduação de Segurança no Trabalho e de Serviço 

Social da Faculdade Ratio, participantes do Núcleo de Pesquisa Trabalho e Sociedade, 

orientando-os para a vida profissional, além da possibilidade de participarem das 

atividades do Grupo de Pesquisa Mundos do Trabalho do Mestrado em História. 

Portanto, as fontes primárias da pesquisa foram por eles coletadas junto às lideranças 

das organizações sindicais, como também através de entrevistas realizadas com 

trabalhadores sindicalizados. As fontes secundárias foram coletadas na bibliografia 

relacionada ao assunto e discutida com os alunos. 

A pesquisa trabalha com o surgimento do movimento sindical no Brasil e no Estado do 

Ceará, tanto nas sedes dos municípios como no meio rural.  Até o presente momento 

foram aplicados 60 questionários e consultados 32 sites de sindicatos.  

Portanto, chegamos à conclusão parcial, diante da maioria dos sindicalizados questionar 

a atuação dos sindicatos, o que nos leva a aceitar a proposta de Boaventura de S. Santos: 

“Para isso é preciso alterar as estratégias e as práticas dos velhos movimentos sociais do 

operariado, dos partidos operários e dos sindicatos...” Esse autor propõe como uma das 

tarefas centrais da nova teoria democrática a politização do espaço da produção. 

 

 

Comunicação: Os petroleiros de Mauá e a luta pela organização sindical 

Caio Vinicius de Castro Gerbelli 

Palavras-chave: Petroleiros, Sindicato, Sindicalismo. 

Os estudos sobre o movimento operário, em sua totalidade, é um campo consolidado 

nas pesquisas historiográficas no Brasil. As redes de sociabilidade, os costumes, o 

cotidiano e as culturas dos trabalhadores fazem parte desse ínterim das pesquisas sobre 

as camadas subalternas. Não obstante, as investigações acerca do movimento petroleiro 

no Brasil caminham a passos lentos se compararmos com outros personagens da história 

como os metalúrgicos, têxteis, químicos, gráficos, tipógrafos e outros 

 Essa comunicação faz parte do desenvolvimento de um projeto de mestrado que 

realizo na Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP tendo como objeto de 
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pesquisa os trabalhadores do petróleo da cidade de Mauá no bairro de Capuava que se 

situa na Região Metropolitana de São Paulo. Este trabalho tem como ponto de partida 

para o recorte temporal a greve de 1957, mais conhecida como Greve dos 400 mil, que 

tem importante papel nas primeiras proposições de formação de um sindicato por parte 

de alguns petroleiros que eram ligados ao Partido Comunista do Brasil - PCB e se 

encerra com promulgação do Ato Institucional número 5- AI-5 que, na nossa visão, foi 

um marco na organização dos petroleiros. Composto majoritariamente de fontes 

colhidas no acervo do Departamento Estadual de Ordem Política e Social - DEOPS 

depositados no Arquivo do Estado de São Paulo - AESP. Esse projeto se ampara em 

relatórios de investigação, dossiês de delegacias do interior, prontuários de ex-

funcionários e de diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Destilação e 

Refinação de Petróleo de Mauá - Sindipetro, de documentação da Divisão de 

Informações da Petrobrás depositada no Arquivo Nacional, além de documentos 

coletados nos arquivos do próprio sindicato. Além destas documentações, estão sendo 

utilizados alguns depoimentos digitalizados de petroleiros que foram coletados pela 

Comissão Nacional da Verdade - CNV.  

 Assim essa interlocução tem como proposta pensar e demonstrar a questão do 

processo de formação do sindicato dos petroleiros de Mauá. Os operários do petróleo da 

Refinaria e Exploração de Petróleo União S. A se encontravam em um ambiente de 

intensa movimentação da classe trabalhadora brasileira, sendo influenciados por greves 

na década de 1950, por partidos políticos, com o Partido Comunista Brasileiro - PCB e 

o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, entidades de classe consolidadas na região do 

ABC paulista, como os metalúrgicos e os químicos e a própria Refinaria União. A 

classe petroleira, agentes ativos de sua própria história, se constituiu como protagonista 

de um cenário de forte movimentação trabalhista na região, assim todo esse contexto, de 

greve, de luta e reivindicação, foi determinante para fundação da entidade de classe dos 

petroleiros da cidade de Mauá. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 7 

Resistências e Estratégias cotidianas 

Moderador(a): Fernando Cauduro Pureza 

 

Comunicação: Água no leite - leiteiros e a economia popular de Porto Alegre 

(1945-1964) 

Fernando Cauduro Pureza 

Palavras-chave: Economia moral, leiteiros, Porto Alegre. 

Na presente apresentação, procuro analisar aspectos das leis de economia popular e sua 

aplicação em Porto Alegre a partir dos crimes cometidos por leiteiros, analisados na 

Terceira Vara Criminal da capital gaúcha. Esses comerciantes tinham em comum 

algumas experiências compartilhadas, entre elas especificamente a da adulteração do 

leite. Todavia, aquilo que era enquadrado como crime pelas autoridades revela-se uma 

estratégia que, ao contrário do que poderia se supor, não desafiava os costumes dos 
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populares sobre o costume. Em última instância, o caso dos leiteiros ajuda a 

compreender como as noções de "economia moral" se reconfiguram numa sociedade de 

classes, demonstrando a importância de analisar como determinadas estratégias 

contraventoras podem ser compreendidas num âmbito específico da tensão social. 

 

 

Comunicação: Experiências de Trabalhadores na Gleba Ponte Queimada: Santa 

Helena-PR 

Tatiane Karine Matos da Silva 

Palavras-chave: Conflitos, Terras, Gleba Ponte Queimada. 

Este trabalho problematiza as dinâmicas de conflitos por terras em uma região de 

fronteira a partir das experiências de posseiros em disputa pela terra na Gleba Ponte 

Queimada, localizada no município de Santa Helena, Paraná, entre 1960 e 1972. 

Buscamos analisar as práticas que permearam embates entre posseiros e supostos 

proprietários de terras em dois espaços da referida Gleba, um na Fazenda Rimacla e o 

outro na comunidade de Esquina Céu Azul. Nessa perspectiva, interessa-nos perceber as 

possibilidades e posicionamentos construídos pelos posseiros que tiveram que lidar com 

estes processos conflituosos, os quais resultaram em sua expulsão dos lugares em que 

até então viviam. Enfatizamos, assim, as pressões que permeavam suas vidas, a 

violência e a insegurança, bem como quando constroem suas narrativas acerca daquelas 

disputas. 

 

 

Comunicação: As relações "informais" de crédito entre os trabalhadores urbanos 

na cidade do Rio de Janeiro, 1830-1880. 

Clemente Gentil Penna 

Palavras-chave: Crédito, Rio de Janeiro, Século XIX. 

Esta comunicação pretende levantar alguns pontos que contribuam para uma discussão 

mais ampla a respeito do mercado "informal" de crédito na cidade do Rio de Janeiro 

entre os anos de 1830 a 1880. 

Através de uma análise dos anúncios de jornais, posturas municipais e processos de 

execução de dívidas e livros de notas, é possível percebermos que as pequenas 

operações de crédito foram centrais para a economia urbana carioca ao longo do século 

XIX. Uma análise nos livros de protestos de letras de crédito nós dá um bom indicativo 

nesse sentido, os pequenos empréstimo feitos através de letras de crédito (notas 

promissárias) circulavam como moeda fiduciária pela praça do Rio de Janeiro e foram 

importante fonte de financiamento e manutenção para as mais variadas classes de 

trabalhadores.  

Juntamente com o crédito em espécie, a troca e empenho de bens usados e a venda por 

consignação da produção doméstica, faziam parte do dia a dia dos trabalhadores 

cariocas e foram, ao que tudo indica, uma das formas mais comuns de acesso ao crédito, 

principalmente no diz respeito as classes populares. Durante períodos de recessão e 

escassez de emprego, empenhar alguns parcos objetos de valor em troca de insumos 
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destinados a produção doméstica voltada ao mercado foi, muitas vezes, uma das poucas 

opções de trabalho disponível à libertos e livres pobres. A busca por crédito junto à 

armazéns de secos e molhados e casas de penhor criou o que poderíamos chamar de 

“economias subterrâneas”, que além de cruciais para a sobrevivência dos trabalhadores 

pobres, foi também fonte constante de preocupação por parte das autoridades 

municipais. 

As relações de crédito informal funcionaram como importante engrenagem das 

economias urbanas mercantis nos oitocentos e ajudaram a criar intrincadas redes de 

relações econômicas e sociais, que exerceram grande influência nos complexos arranjos 

de trabalho que se forjavam no mundo urbano carioca ao longo do século XIX. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 8 

História Global do Trabalho II 

Moderador(a): Fernando Teixeira da Silva 

 

 

Comunicação: O Corporativismo Brasileiro e o New Deal dos trabalhadores 

Fernando Teixeira da Silva 

Palavras-chave: Corporativismo, New Deal, Brasil-Estados Unidos. 

Brasil e Estados Unidos, dois países tão imersos em “excepcionalismos”, não deveriam 

encorajar comparações. Segundo Oliveira Vianna, um dos construtores do 

corporativismo varguista, o “insolidarismo” brasileiro, determinado pela formação 

histórica nacional (ibérica, rural, escravista), teria impossibilitado a vida associativa fora 

da esfera privada e do mando senhorial. Diante da inviabilidade da constituição de uma 

ordem liberal e de um associativismo livre e espontâneo, caberia ao Estado, em moldes 

corporativistas, formar as bases de uma sociabilidade política orgânica. Na mão inversa, 

a invenção do caráter único da história dos Estados Unidos - sociedade de formação 

eminentemente burguesa e, portanto, livre das amarras feudais -, acentua a pluralidade, 

a autonomia e as oportunidades dos indivíduos e dos grupos sociais, abertas igualmente 

aos trabalhadores. Harmonia social, livre iniciativa, organização espontânea, direitos 

individuais e abundância eram ingredientes fundamentais para afastar a ingerência do 

Estado na economia e nas relações de trabalho. Assim, enquanto o corporativismo de 

Vargas aparecia como um ajuste necessário da sociedade pelas mãos do Estado, 

marcando presença no pós-guerra, o New Deal de Roosevelt representaria um desvio 

temporário na linha evolutiva do consenso liberal estadunidense, encontrando seu termo 

na vitória dos Aliados contra o Eixo. Assim, nunca mais as histórias de ambos os países 

voltariam a se encontrar. 

 Esta apresentação tem por objetivo aproximá-las. O corporativismo suscitado 

pelo New Deal foi um longo tabu na historiografia dos Estados Unidos, enquanto no 

Brasil a equação “corporativismo = fascismo” reinou por décadas. Abriu-se, então, uma 

bipolaridade entre democracia liberal (americana) e corporativismo (brasileiro). Ao 

considerar o período que se estende dos anos 1930 ao imediato pós-guerra, cabe 
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estabelecer paralelos e contrastes entre o corporativismo brasileiro e o New Deal em um 

aspecto bastante específico: qual foi a participação dos trabalhadores, suas organizações 

e lideranças na constituição das instituições representativas dos seus interesses nos dois 

países? Para isso, o texto parte de outro questionamento: em que medida podemos 

mobilizar o conceito de “corporativismo” para tratar das experiências do Brasil e dos 

Estados Unidos no que tange à incorporação da classe trabalhadora na política e no 

aparato institucional de ambas as nações?  

 Brasil e Estados Unidos edificaram instituições com nítido perfil corporativista, 

o que os torna menos estranháveis do que poderia parecer. Entretanto, a hipótese geral 

da apresentação é que a influência da classe trabalhadora na montagem de ambos os 

corporativismos foi bastante desigual. Por paradoxal que seja, é justamente onde menos 

se poderia encontrar um sistema corporativista tout court – Estados Unidos - que se 

pode conceber a existência de práticas políticas mais inclusivas e abertas à participação 

e pressão dos trabalhadores. Já a utopia integrativa e orgânica dos ideólogos do Estado 

corporativista brasileiro, ao contrário, resultou em práticas políticas excludentes, 

alijando em grande parte de sua constituição até mesmo os representantes mais 

conservadores da classe trabalhadora. A promessa corporativista de integração dos 

trabalhadores nas instituições públicas não teve chances de se promover na contradição 

em termos da “democracia autoritária” proposta por Oliveira Vianna. Daí outro 

paradoxo: foi no período democrático de 1946 a 1964 que o corporativismo no Brasil 

esteve mais próximo de se realizar, enquanto nos Estados Unidos, do pós-guerra aos 

anos 1970, “corporativismo” era um anátema, sempre associado a “totalitarismo”. Se, 

no Brasil, as soluções para o problema social e os conflitos de classes eram cada vez 

mais procuradas no terreno público, nos Estados Unidos houve um processo de 

“privatização” das políticas sociais. Importa investigar, então, a “parcela de 

responsabilidade” dos trabalhadores na formação de algumas instituições destinadas à 

sua proteção e representação de seus interesses. 

 

 

Comunicação: The Cost of Punishment or the Price of Labour?: The Convict 

Worker in India, C. 1830-1860. 

Nabhojeet Sem 

Palavras-chave: Punishment, Convict, India. 

The paper explores the use of convicts for various productive works in Colonial India 

during C. 1830- 1860 and the contradictions that resulted from it. Since the very 

beginning of its usage, the use of convicts for various indoor and outdoor works was 

racked with contradictions and beset with problems. The archives register the resultant 

anxiety and confusion. The paper seeks to show that the use of convicts in various 

outdoor and indoor works cannot be understood within the conventional framework of 

labour historiography that privileges the free, industrial wage worker nor that of 

criminality-punishment that sees the modern punitive practices as a shift towards a more 

humane and rehabilitating regime that focused on the reform of prisoner as a primary 

enterprise. The colonial government in India always maintained a dichotomy between 
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the punitive and productive aspect of the use of the convicts, uplifting the former and 

castigating another. Through a study of three key moments in the use of convicts in 

various works, especially in North India- the official concern in the 1830s with the great 

sickness and mortality among the convicts working in the laboring gangs in public 

works, the formation of the committee on prison discipline in India (1838), which 

critiqued the existing practice of employing prisoners as undermining the principle of 

punishment, and the coming up of the jail industries in the 1850s which turned the 

various jails of India into production units, and the many constraints embedded in the 

use of the convicts, like the escape of prisoners, the supposed undermining of the 

system by the convict guards, the paper argues that the officially construed binaries 

between the punitive and productive aspects of the use of the convict, were actually not 

so clear cut. The use of convicts was conceived in theory to reform and rehabilitate the 

convicts by using them in hard labour and installing a work ethic to dissuade them from 

multiple vices, and also as a move away from the barbaric and violent punitive practices 

associated with the pre-existing penal practices. However, it ended up being valued 

more for their productive rather than their punitive potential. In detailing the institution 

of convict labour, my paper seeks to bring a further layer of complexity to the ongoing 

debates that question the conventional categorization of a worker and focus on the 

reformatory attributes of modern penology by construing the historically ubiquitous 

category of a convict worker as a category of historical analysis.  

 

 

Comunicação: Colonial government and agricultural workers in colonial benin 

province, Nigeria 1940-1955: the dilemma of non-unionization. 

Uyilawa Usuanlele 

Palavras-chave: Workers, Trade Union And Non-Unionization. 

British Colonial Administrations in Africa were not known for labour friendly policies. 

Despite the anti-labour policies, African workers formed various kinds of organizations 

to cater for their welfare problems. It was only with the worsening social conditions in 

the 1920s and growing militancy of workers in some parts of the British Empire that the 

Colonial Office issued a directive to Colonial governments to recognize trade unions in 

1929. The Colonial administration in Nigeria remained uninterested in the recognition 

of trade unions. The restiveness of some of the existing Nigerian trade unions ( which 

had been formed and operating without government recognition) following the 

depression made the government reluctantly accede to the registration of trade unions in 

1938. But curiously enough in the mid-1940s, the government became concerned about 

the non-unionization of agricultural workers. This unusual concern of government about 

workers organization raises the following questions: What kind of the social conditions 

did agricultural workers operate? Why did unionization not develop in the agricultural 

industries as it did in other industries that employed fewer workers? Why was the 

government interested in the conditions that prevailed among agricultural workers and 

wanted them in some form of organization? This paper answers these questions through 
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an examination and analysis of the development of labour in the agriculture and 

accounts for the non-unionization and government’s interest.  

 

Comunicação: Experiência e Repertório nos Movimentos Sociais na França do 

começo do Século XX. 

 Luiz Felipe Cezar Mundim 

Palavras-Chave: Experiência, Repertório, Movimento Operário Francês 

Gérard Noiriel em Les ouvriers dans la société française nota que, o equilíbrio instável 

que caracterizava a sociedade francesa da primeira fase do século XIX, se reafirmou 

com profundidade durante a Grande Depressão que atingiu a França com intensidade 

nos anos de 1880-1890. Período decisivo da história operária, pois acabou por encerrar 

definitivamente o mundo do trabalho baseado na polivalência e na mobilidade, para dar 

lugar ao “proletariado” característico do século XX. Ainda assim, segundo Noiriel, mais 

do que as mutações sociológicas, que não tiveram tanta importância a não ser no 

período que se seguiu, foi a emergência do movimento operário moderno, e do sistema 

de representações coletivas que conseguiu impor, que foi o evento fundamental desse 

período. Em toda a história contemporânea da França, foi no espaço de vinte anos entre 

1890 e 1910 que a mobilização dos trabalhadores teve a maior intensidade, contribuindo 

na profunda desordem das classes dirigentes naquele momento. A “neurose do fim do 

século” – expressão que Noiriel toma emprestado de Jean-Marie Mayeur – se exprimia 

nessa “melancolia coletiva” de que falava Émile Durkheim, e que era para ele a 

expressão mais significativa das contradições de uma sociedade.  

O recurso às manifestações, às petições, às barricadas e às greves diz mais respeito, 

antes de tudo, a um determinado contexto do que às expectativas e objetivos originais 

do movimento. Os engajamentos, por definição, tinham origem no terreno social 

popular, e se voltavam contra os poderes e as dominações do momento. Isso ocorria 

tanto por perspectiva de progresso em uma tradição teleológica da política e da religião, 

quanto por uma perspectiva de reação moral às mudanças representadas na 

industrialização, por sua vez encarnadas na laicidade da III República. 

As vagas grevistas e o avanço do sindicalismo revolucionário, fortemente influenciado 

pelos chamados "anarquistas-comunistas", o crescimento do jornalismo libertário e da 

percepção artística dos militantes nesse período são o objeto desta breve apresentação. 

Resultado de parte da pesquisa que elaborei no doutorado, sobre a experiência pioneira 

do movimento operário francês com o uso do cinema a partir de 1911, esta comunicação 

propõe apresentar uma rápida síntese do repertório desses movimentos sociais, 

destacando o caráter dinâmico e diversificado da luta na França nesse período, servindo 

de referência para movimentos sociais por todo o mundo na contemporaneidade. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 9 

Escravização ilegal e exploração do trabalho no século XIX 

Moderador(a): Beatriz G. Mamigonian 
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Comunicação: Índios e Africanos Livres no Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro: dimensões do trabalho forçado no Brasil do XIX. 

Patrícia Melo Sampaio 

Palavras-chave: índios, africanos livres, trabalho compulsório. 

A comunicação pretende abordar os processos de recrutamento de trabalhadores índios 

e Africanos Livres para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro no século XIX, com a 

finalidade de iluminar as experiências cotidianas desses trabalhadores enquadrados sob 

diferentes modalidades de trabalho forçado. Também pretende recuperar dimensões 

étnico-raciais para ajudar a compreender a diversidade do mundo do trabalho no Brasil 

oitocentista e, com isso, ampliar o debate acerca das experiências comuns que 

conectaram trabalhadores escravizados e "livres". 

 

 

Comunicação: Fugas, escravização ilegal e trabalho escravo na fronteira entre 

Brasil e Uruguai na década de 1850. 

Keila Grinberg 

Palavras-chave: fugas, escravização ilegal, fronteiras. 

Na década de 1850, várias pessoas livres, principalmente mulheres e crianças, foram 

sequestradas no norte do Uruguai e levadas para o Rio Grande do Sul para serem 

vendidas como escravas. Muitas destas pessoas, principalmente as crianças, passaram a 

trabalhar em propriedades localizadas na fronteira. Este movimento foi concomitante ao 

das fugas, intensificadas a partir da abolição da escravidão no Uruguai ao longo da 

década de 1840. A partir de processos criminais, documentação policial, notícias de 

jornais e correspondência diplomática, pretendo analisar, nesta comunicação, o impacto 

das fugas de escravos e da escravização ilegal nas relações de trabalho entre senhores e 

seus supostos escravos. 

 

 

Comunicação: Relações de trabalho que podem levar ao cativeiro: escravização 

ilegal na província do Ceará no século XIX. 

Antônia Márcia Nogueira Pedroza 

Palavras-chave: escravidão ilegal, judiciário, trabalho. 

No Brasil escravista do século XIX existia um trânsito permanente entre o mundo da 

escravidão e o da liberdade, vivenciado principalmente pelos descendentes de escravos, 

que num dia podiam experimentar a liberdade e no outro eram jogados no cativeiro. Na  

cidade de Barbalha, Cariri cearense, Maria, cativa, com três meses de vida ganhou de 

seu pai a alforria e vivenciou a experiência da liberdade por quase dez anos, quando foi 

reescravizada pelo seu sobrinho, e pelo sogro deste, homens livres. Neste segundo 

cativeiro, no qual foi mantida durante muitos anos, Maria teve oito filhos que, apesar de 

descenderem de ventre livre, foram escravizados ao nascerem. A escravização de 

pessoas livres era considerada crime pelo Artigo 179 do Código Criminal de 1830. 

Todavia, no Brasil, foi usual a prática de escravizar descendentes de africanos, livres e 
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libertos. Um elemento que pode iluminar o entendimento da história dos escravizados 

ilegalmente é o contexto das relações de trabalho em que eles estão inseridos.  No 

contexto social específico no qual Maria, seus filhos e tantos outros livres e libertos, 

foram escravizados ilegalmente, a região do Cariri cearense, a historiografia recente 

demonstrou que entre 1850 e 1884 mais de 49% das escravarias computavam entre 01 e 

05 cativos, e não chegavam a 1% as propriedades com mais de 21 escravos.  Para 

compreendermos as situações de reescravização, no momento em que elas são levadas à 

Justiça, é preciso considerar que, nessa região a população trabalhadora livre era 

numericamente superior à população cativa e o mundo do trabalho era partilhado, 

escravos e livres trabalhando nas mesmas atividades e recebendo tratamento 

equivalente, o que colaborava para a construção das relações de trabalho e de liberdades 

precárias. As relações de trabalho, bem como as relações de compadrio e as relações 

ilegítimas de parentesco, recorrentes nessa sociedade, produziam a dependência dos 

homens pobres e negros, tornando-os alvos fáceis da escravização ilegal e enredando-os 

em relações familiares confusas, reveladas nos processos em que os escravizados lutam 

pela liberdade. Após o final do tráfico transatlântico de africanos e o crescente tráfico 

interprovincial de cativos, a província do Ceará passou progressivamente a perder seus 

cativos. Em 1874, sua população livre era de 686.773 cidadãos, pelo menos 

oficialmente, e uma população escrava de 31.975. Essa aceleração do processo de 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre não assegurou, por si só, a cidadania 

para esses trabalhadores livres e libertos. Nessa província, foi entre as décadas 1850 e 

1870, que se registrou um maior número de denúncias de escravização ilegal nos 

jornais, bem como de ações cíveis de liberdade e de ações criminais de redução de 

pessoa livre à escravidão. 

 

 

Comunicação: A escravização ilegal de africanos e a reprodução do trabalho 

compulsório no Brasil oitocentista. 

Beatriz G. Mamigonian 

Palavras-chave: escravização ilegal, judiciário, Estado imperial. 

Em 1874, um grupo de mais de quarenta pessoas escravizadas no interior do Rio Grande 

do Norte iniciou um enfrentamento no judiciário que teve repercussões nacionais. 

Trabalhavam para o senhor de engenho Ignácio de Albuquerque Maranhão, que vinha 

de falecer. Requeriam a liberdade com o argumento que eram africanos desembarcados 

depois da proibição do tráfico de escravos, ou seus descendentes, e apoiavam seu direito 

no primeiro artigo da lei de 7/11/1831. O caso teve resultado favorável aos proprietários 

até a segunda instância, mas foi revertido no Supremo Tribunal de Justiça, em 1877. Foi 

então remetido a novo julgamento no Tribunal da Relação de Recife. Era um caso 

grave, como reconheceram os estadistas do Império em sessão do Conselho de Estado, 

em virtude de seu “alcance e consequências”. Essa comunicação explora a articulação 

entre a defesa jurídica da escravização ilegal dos africanos importados após a proibição 

do tráfico de escravos e a necessidade, por parte de senhores de escravos e do governo, 
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de garantir e reforçar a exploração do trabalho escravo e outras formas de trabalho 

compulsório no Brasil oitocentista. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 10 

Biografias e história do trabalho 

Moderador(a): Benito Bisso Schmidt 

 

 

Comunicação: Estado, corporativismo e luta por direitos: Agripino Nazareth e as 

origens históricas da Justiça do Trabalho 

Aldrin Armstrong Silva Castellucci 

 

Palavras-chave: Justiça do Trabalho, corporativismo, sindicalismo. 

Agripino Nazareth (1886-1961) foi uma das mais importantes lideranças do movimento 

operário e socialista brasileiro da Primeira República. Nascido em Salvador, seu 

envolvimento com a grande política teve início quando ainda era estudante nas 

Faculdades de Direito do Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, onde obteve o título de 

bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1909. Entre 1910 e 1911, ele exerceu a 

função de delegado de polícia no Território do Acre. Mas foi a partir de 1912 que 

Agripino Nazareth exerceu sua atividade mais destacada, o jornalismo político, 

escrevendo um incontável número de artigos para vários jornais e revistas do Brasil. 

Nesse período Agripino tomou parte ativa na luta contra o predomínio das oligarquias 

na política brasileira e em importantíssimos eventos nos quais houve algum 

envolvimento de setores da classe operária, a exemplo da tentativa de sublevação de 

praças e sargentos do Exército, da Marinha de Guerra, da Brigada Policial e do Corpo 

de Bombeiros (1915-1916) e a chamada Insurreição Anarquista (1918). Ao fugir da 

repressão no Rio de Janeiro, no final de 1918, Agripino voltou para Salvador. Em sua 

terra natal ele liderou milhares de trabalhadores em uma vitoriosa greve geral em junho 

de 1919 e foi o elemento-chave na organização e/ou fortalecimento de vários sindicatos 

operários, da Federação dos Trabalhadores Baianos e do Partido Socialista Baiano. No 

final de janeiro de 1921, em meio às greves dos carregadores das docas e dos operários 

de uma das fábricas têxteis da Companhia Progresso Industrial da Bahia, Agripino 

Nazareth foi preso e expulso da Bahia. A partir de então, fixou residência definitiva no 

Rio de Janeiro, cidade na qual se aliou a Evaristo de Moraes e fundou o Partido 

Socialista Brasileiro (1925), polemizou com os comunistas na segunda metade dos anos 

1920, integrou a campanha da Aliança Liberal e compôs os primeiros quadros do 

Ministério do Trabalho de Getúlio Vargas a partir de 1930. No MTIC, Agripino 

participou da redação das primeiras leis trabalhistas e tomou parte ativa na criação, 

organização e enquadramento dos sindicatos operários à estrutura corporativista. Entre 

janeiro de 1939 e março de 1940, o então procurador do trabalho Agripino Nazareth se 

pôs a fazer uma reflexão sobre o “Sistema paritário dos Tribunais de Trabalho”, uma 

longa e erudita digressão sobre as origens históricas da justiça do trabalho no plano 
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internacional. O texto foi dividido em cinco partes e publicado em cinco números da 

Revista do Serviço Público, órgão do DASP. O objetivo de Agripino Nazareth era 

legitimar uma instituição que estava prevista na Constituição de 1934, mas que só seria 

formalmente instalada em 1º de maio de 1941. Meu objetivo é analisar essa reflexão à 

luz da bibliografia produzida sobre o tema. 

 

 

Comunicação: Um camponês reconta a história: as memórias de Francisco 

Blaudes e o conflito de Japuara (CE) 

Marta Cioccari 

Palavras-chave: camponeses, história de vida, alfabetização. 

Neste artigo, analiso uma experiência de pesquisa ocorrida no âmbito da coleção 

“Camponeses e o Regime Militar”, da qual sou organizadora. O segundo livro 

publicado pela coleção, Japuara, um relato das entranhas do conflito, é um relato 

originalmente escrito à mão pelo camponês Francisco Blaudes de Sousa Barros, que no 

começo dos anos 1970 era morador da fazenda Japuara, em Canindé, no sertão cearense. 

Naquele período, o novo proprietário da fazenda tentou expulsar os moradores à força. 

Os trabalhadores resistiram e o confronto resultou em quatro mortes. Mas a resistência 

em Japuara e o temor do governo Médici de que aquele tipo de mobilização se repetisse 

em outras partes do país fez com que fosse decretada a primeira desapropriação de 

terras do estado do Ceará, em pleno regime militar.  

Além da importância da temática, há o precioso fato de o livro ter sido escrito à mão por 

um trabalhador que cursou até a 7ª série. Conheci Blaudes durante uma viagem de 

campo à fazenda Japuara, em 2010, para pesquisa que resultou no livro Retrato da 

Repressão Política do Campo. Brasil 1962-1985, Camponeses torturados, mortos e 

desaparecidos (MDA: 2010, 2011). Ali descobri que ele vinha conduzindo seu próprio 

levantamento, ouvindo familiares e conhecidos e cotejando informações com os acervos 

e arquivos públicos. Por fim, escreveu sua própria versão sobre o conflito, descrevendo 

as trágicas consequências na vida da sua família. Acertada a possibilidade de 

publicação, Blaudes enviou, pelos Correios, várias remessas com seus manuscritos, 

contendo também imagens dos personagens da saga e recortes de jornais. Fui digitando 

e editando seu livro num trabalho de intensa interação com o autor por dois anos e meio.  

Como se sabe, há outros casos de operários, camponeses e militantes políticos que, com 

pouca ou nenhuma escolaridade formal, se aventuram no universo da escrita. Entretanto, 

as circunstâncias dessa “iniciação”, o processo mesmo da reconstituição dessas 

memórias, biografias e autobiografias (com seus conflitos, tensões, ambiguidades), as 

decisões textuais, ainda são pouco exploradas pelos pesquisadores. É preciso considerar 

ainda o próprio significado – simbólico e político – que o ato de “tomar a palavra” para 

falar de si e de seu mundo carrega para os integrantes das classes populares. Uma 

característica essencial da chamada “história de vida” é, justamente, a possibilidade de 

apresentar os atores a partir de sua própria perspectiva. Os estudos sobre biografias e 

autobiografias camponesas e operárias, além das próprias, têm atestado essa 

importância, ressaltando tanto as peculiaridades das trajetórias individuais como a 
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forma pela qual expressam pertencimentos sociais. Nesses relatos, podem-se notar como 

se constroem as subjetividades, as identidades, as noções de moral e as reputações 

forjada nos múltiplos pertencimentos e deslocamentos sociais e geográficos do 

indivíduo. Percebem-se as múltiplas temporalidades (as vividas e as pensadas na 

organização da escrita); os eventos que contribuíram para as escolhas do narrador, 

podendo estar relacionados ao próprio encontro com o pesquisador, a uma conversão 

religiosa, a acontecimentos políticos, envolvendo memórias traumáticas, como a prisão, 

a tortura e o exílio (no caso de Gregório Bezerra, por exemplo), a superação de uma 

enfermidade, a migrações (como bem revela a obra de Sayad). Na experiência de 

Blaudes, vários fatores se combinam. 

 

Comunicação: Possibilidades e limites das pesquisas biográficas para o estudo do 

mundo do trabalho 

Benito Bisso Schmidt 

 

Palavras-chave: biografia, mundos do trabalho, trajetórias. 

A partir das apresentações de Paulo Fontes, Aldrin Castelucci e Marta Cioccari 

discutirei as possibilidades e limites dos estudos focados em trajetórias individuais para 

o estudo do mundo do trabalho, destacando especialmente aspectos referentes às tensões 

entre individual e coletivo, à construção das narrativas e às fontes utilizadas. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 11 

Pensando os trabalhadores têxteis no Brasil: diálogos e conexões entre estudos de 

caso. 

Moderador(a): Felipe Ribeiro 

 

 

Comunicação: Entre a protomemória e a metamemória: relatos de trabalho na 

Fábrica Rheingantz - RS (1950-1970) 

Maria Leticia Mazzucchi Ferreira 

 

Palavras-chave: Trabalhadores têxteis; memórias; Estado do Rio Grande do Sul (RS). 

Esta comunicação tem por objeto refletir sobre as formas de transmissão memorial 

observadas a partir dos relatos orais de ex-trabalhadores da Fábrica Têxtil Rheingantz, 

na cidade do Rio Grande, RS. Esta fábrica, reconhecida por seu pioneirismo no setor 

têxtil do sul do Brasil, foi oficialmente inaugurada em 1873 sob o nome de Fábrica 

Nacional de Tecidos e Panos de Rheingantz & Vater, em sociedade comanditária. A 

fábrica entrou em operação efetiva no ano seguinte e trabalhava prioritariamente com o 

processamento da lã, cuja procedência eram as propriedades rurais nas regiões de Bagé, 

Livramento, Uruguaiana e Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul. A 

Rheingantz ocupou o lugar de uma grande empresa nos finais do século XIX e tendo 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

34 
 

seu apogeu produtivo durante o período entre e pós segunda guerra mundial. 

Caracterizada por ser uma empresa familiar, fundada por Carlos Guilherme Rheingantz 

ao qual sucederam-se gestões de filhos e netos, foi igualmente um universo multiétnico 

e multicultural, dentro do qual várias gerações teceram suas vidas e, no trabalho da 

memória, suas representações do passado. 

 

 

Comunicação: Mulheres de Fibra tecem de noite e não desmancham de dia: 

operárias da Tecejuta (1965-1990) 

Daniela Rebelo Monte Tristan 

 

Palavras-chave: Cotidiano fabril têxtil; mulheres; jornada de trabalho. 

Neste trabalho discutiremos as relações de gênero dentro da fábrica, vendo não apenas 

as tensões resultantes daquela presença no interior da fábrica, mas também os processos 

de sociabilidades que envolviam homens e mulheres e desta forma podiam resultar em 

flertes, namoros e até mesmo em casamentos.   Esse será também o momento em que 

discutiremos a ocorrência de casos de assédio, agressões físicas e morais – com o 

objetivo de compreender a teia de relações e conflitos que o cotidiano fabril trazia para 

a vida das operárias. A inquietação com essa temática foi suscitada pela observação dos 

horários da jornada de trabalho de muitas mulheres na fábrica, que se estendiam pela 

noite e madrugada. O horário não era recomendável para as mulheres, uma vez que, 

dentro do imaginário da sociedade santarena da época, mulheres que trabalhavam à 

noite estariam mais suscetíveis aos riscos de desvio de conduta moral. Além disso, 

mulheres trabalhavam lado a lado com homens no período noturno, o que também se 

chocava com os padrões de moral da cidade, que ainda tinha arraigado nos seus 

conceitos o enquadramento polarizado da “mulher enquanto ‘rainha do lar’ ou ‘mulher 

da vida’” (RAGO, 1991). A base documental que será empregada majoritariamente para 

a construção deste capítulo é constituída por fichas de advertências, censura e 

sindicâncias, além das entrevistas com as antigas operárias e operários da fábrica. Por 

meio do cruzamento desses diversos dados é possível observarmos o cotidiano dessas 

relações no interior da fábrica. 

 

 

Comunicação: Fábricas com vila operária no interior: as lutas dos trabalhadores 

da grande indústria nas pequenas cidades de Moreno (PE) e Magé (RJ) entre as 

décadas de 1950 e 60. 

Márcio Romerito Arcoverde & Felipe Ribeiro 

 

Palavras-chave: Trabalhadores têxteis; Moreno (PE); Magé (RJ). 

Magé no Rio de Janeiro e Moreno em Pernambuco são duas cidades que tem muito em 

comum. Esses municípios foram palco do clássico exemplo apontado por José Sérgio 

Leite Lopes, de fábricas com vila operária no interior. As duas cidades têm em seu 

passado uma marca em comum: zonas rurais que se constituíram em centros de trabalho 
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operário do ramo têxtil. Esse texto tem como objetivo traçar um paralelo entre Magé e 

Moreno, em uma abordagem que versa sobre as formas de mobilização utilizadas pela 

classe trabalhadora no contexto das décadas de 1950-1960, observando quão 

diversificada era a pauta dos trabalhadores, as formas de organização em um espaço que 

permeia o rural e o urbano. Dessa forma, observamos as demandas dos operários das 

fábricas Andorinhas, Santo Aleixo e Pau Grande, em Magé; e da Socité Cotonierè Belge 

Bresilienne, em Moreno, oriundas de comissões de fábrica, das relações com o 

patronato, a militância comunista, organizações católicas – como a Juventude Operária 

Católica (JOC) e os Círculos Operários, bem como na interlocução com setores 

políticos mais conservadores, ligados a personagens como Ney Maranhão, em Moreno, 

e Tenório Cavalcanti, em Magé. A luta por direitos empreendida por esses 

“trabalhadores da grande indústria na pequena cidade” se apresenta, portanto, com uma 

agenda complexa e diversificada, que nos mostra um instigante caminho para análise e 

comparações entre esses espaços – meio rural, meio urbano – em duas distintas regiões 

do Brasil. 

 

 

Comunicação: Decretos e legislação trabalhista: reivindicação e luta por direitos 

dos operários da fábrica de tecidos Rio Tinto - Paraíba (1930-1943). 

Eltern Campina Vale 

 

Palavras-chave: Trabalhadores têxteis; legislação trabalhista; Rio Tinto (PB). 

Esta comunicação pretende discutir a movimentação dos operários da cidade-fábrica 

Rio Tinto, na Paraíba, frente à promulgação dos decretos trabalhistas, no período 

compreendido entre 1930 a 1943. A partir do Decreto nº. 19.433 (26 de novembro de 

1930), quando Getúlio Vargas, institui o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

por conseguinte, houveram outros, a saber: Lei de Sindicalização; instituição da Carteira 

de Trabalho; regulamentação de férias, horário e trabalho do menor e da mulher; da 

criação das Juntas de Conciliação e Julgamento e Inspetorias Regionais; Lei de 

Acidentes do Trabalho; organização e regulação da Justiça do Trabalho; da organização 

do Imposto Sindical e da criação do Salário Mínimo. As buscas pelo cumprimento 

patronal – a família Lundgren – destes decretos redefiniram a agenda de reivindicação e 

de luta dos trabalhadores têxteis de Rio Tinto (esta conjuntura foi decisiva para o 

processo de formação, identidade e consciência de classe). O material documental, 

empregado, nos fornece um amplo painel destas movimentações por direitos. 

Utilizamos deste modo: Prontuários Individuais & Funcionais do D.O.P.S (Recife-PE); 

Processos cíveis e trabalhistas (Arquivo do Fórum de Mamanguape-PB/ Arquivo das 

Varas do Trabalho em João Pessoa-PB) e Jornais Operários. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 12 

Trabalho e Trabalhadores no Nordeste Brasileiro 

Moderador(a): Tyrone Apollo Pontes Cândido 
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Comunicação: A violência como método: conflitos relacionados a pagamentos aos 

operários das secas no Ceará, 1877-1920. 

Tyrone Apollo Pontes Cândido 

 

Palavras-chave: Violência, Pagamento, Operários das secas. 

A comunicação expõe os conflitos promovidos por retirantes das secas da passagem do 

século XIX quando o pagamento de salários nas obras de socorros públicos era 

questionado. Em geral, tais conflitos foram marcados por atitudes violentas, tanto por 

parte dos operários indignados quanto pelos administradores das obras que lançavam 

tropas contra os pobres considerados membros de uma “classe perigosa”. Analisando as 

experiências das lutas operárias e valendo-se do diálogo com alguns autores da História 

Social, procura-se mostrar como a violência era um método que correspondia ao modelo 

de trabalho compulsório das obras de socorros públicos daquele período, ao mesmo 

tempo que se pode perceber certas mudanças nas relações entre a pressão dos 

trabalhadores e o pagamento dos salários. 

 

Comunicação: A dinâmica de criação e estabelecimento das escolas noturnas 

baianas para trabalhadores no final do século XIX. 

Jucimar Cerqueira 

 

Palavras-chave: escolas noturnas, analfabetismo, trabalhadores. 

Esse trabalho tem o objetivo de discutir como as escolas noturnas baianas foram criadas 

no final do século XIX, a partir de informações sobre a quantidade de escolas, o número 

de alunos e a frequência, as localidades onde forma criadas e os pedidos de "populares" 

para abertura dessas escolas. Informações contidas nas correspondências entre 

professores, diretores da Instrução Pública da Bahia e os Presidentes provinciais, 

anúncios de jornais e relatórios dos Presidentes provinciais. 

 

 

Comunicação: De Pedra Em Pedra: o trabalho dos “operários da província” no 

calçamento das ruas e nas obras públicas (Fortaleza, CE – 1835-1880). 

Emy Falcão Maia Neto 

 

Palavras-chave: Trabalhadores, obras públicas, cidade. 

Nas narrativas de viajantes, cronistas e agentes do governo provincial sobre a cidade de 

Fortaleza não raro encontrei apontamentos sobre os “melhoramentos materiais” por qual 

a urbe passava na segunda metade do Século XIX. As ruas e as praças eram 

especialmente objeto de comentários que indicavam que os dias dos logradouros 

descalços ficavam, paulatinamente, para trás. Acompanhando os relatórios dos 

presidentes da província e dos engenheiros encarregados pelas obras públicas é possível 

observar, inclusive, o ritmo em que as obras se davam ano a ano. Todavia, essas 
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narrativas não costumam ligar as mudanças “rumo à civilização” ao labor de 

trabalhadores envolvidos nessas empreitadas. Costume que se torna especialmente 

perigoso quando se toma, atualmente, essas narrativas sem atentar para a relação entre o 

trabalho e o trabalhador. Neste trabalho, busquei a partir de crônicas, diários de 

viajantes, livros de reminiscências, textos publicados nos periódicos locais e 

documentos oficiais (Relatórios, Falas, Mensagens, debates parlamentares e legislação 

especifica) perceber a participação desses trabalhadores na construção dos espaços 

públicos da cidade de Fortaleza, principalmente no calçamento das ruas. A escolha da 

ênfase no trabalho dos calceteiros deve-se a importância creditada, na própria 

documentação pesquisada, a essa obra de “melhoramento material” que perdurou 

durante todo o período estudado. Não raro encontrei relatos em que os governantes 

reclamavam da escassa quantidade de braços disponíveis para a realização desse 

trabalho. Para isso, não foram poucas as medidas postas em prática pelo governo 

provincial para angariar novos trabalhadores: criação de Companhias de Trabalhadores 

(para o recrutamento compulsório de homens pobres livres), incentivo a migração de 

colonos europeus “laboriosos” e o emprego do trabalho de “africanos livres”, de 

escravos e, nos anos de seca (entendida aqui como fenômeno social e não apenas 

pluviométrico), dos retirantes. Estes, acompanhando a quantidade de cartas publicadas 

nos periódicos locais, tinham seu trabalho avidamente demandados pelos particulares da 

cidade, principalmente em atividades ligadas ao calçamento das ruas, a cada novo 

flagelo. Nesse sentido, busco não apenas dar a ler de onde vinham os braços 

reivindicados pelos governantes, mas entender elementos significativos da configuração 

desse tipo de trabalho em Fortaleza, atentando para outras implicações atreladas as 

reivindicações pela “modernidade” na cidade. 

 

 

Comunicação: "Colleguemo-nos, Protejamo-nos!": trabalhadores, associativismo e 

mutualismo operário nas províncias do norte (Piauí, Maranhão 1880-1922). 

Leôndidas Freire Silva Júnior 

 

Palavras-chave: Mutualismo, Trabalhadores, história. 

Nesse trabalho, busco o estudo do processo histórico de formação da cultura 

associativa, entre os trabalhadores das sociedades mutuais do Piauí e Maranhão, e suas 

relações com outros estados e com outros países, rompendo tanto a "lógica federalista" 

de análise histórica bem como a lógica do "nacionalismo metodológico". Partindo do 

próprio processo organizativo dos operários. Utilizo o recorte temporal que vai de 1880 

até 1931. Realizando para esse fim avaliações historiográficas recentes e passadas que 

me possibilitam  análises das fontes necessárias como, jornais operários, estatutos e atas 

das sociedades mutuais, visando evidenciar diversas problemáticas referentes a disputas 

ideológicas, concepções do fenômeno do mutualismo, relações mutuais-estado, 

entendimentos de noções operárias de classe, cultura associativa, resistência, proteção 

social, e também desdobramentos de influencias de ideários sociais, e seus conflitos 

dentro das sociedades mutualistas. Trazendo o processo histórico do associar-se no 
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meio operário, trago metodologicamente alguns momentos, alguns períodos dessa 

história.  Proponho 5 momentos que ajudam a explicitar o caráter desse associativismo, 

em meu trabalho. Em primeiro lugar está o momento da migração, será analisada a 

formação da força de trabalho no Piauí e no Maranhão, principalmente devido as fugas 

da seca e os processos migratórios do fim do século XIX no meio norte brasileiro, o 

segundo momento,  trata-se de a formação e urbanização das cidades que moram os 

trabalhadores, e os locais destinados a eles, bem como as condições de vida, e de 

trabalho, o que nos auxilia a pensar o fenômeno da necessidade de se desenvolver 

estratégias de organização, que visavam proteger e organizar os trabalhadores, o terceiro 

momento é 1906, um ano de muita agitação na cultura associativa do Piauí e Maranhão. 

O primeiro Congresso Operário Brasileiro! Os impactos desse congresso em 

associações operárias do Piauí, Maranhão e Ceará. O quarto momento trata a respeito 

das greves ocorridas no Piauí nos anos de 1910, seus motivos e as relações ambíguas 

que as sociedades de socorro mútuos tinham com essa ideia grevista. O último 

momento, é referente as sociedades de socorro mútuo nos anos 1920, o 

desenvolvimento de uma cultura associativa forte, até mesmo um momento que se pode 

afirmar a presença de uma forte alusão de pertencimento a uma classe nos meios 

operários. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 13 

Greves e Lutas Operárias. 

Moderador(a): Claudia Amélia Mota Moreira Barros 

 

 

Comunicação: Do virtual ao real: a primeira greve da polícia militar do estado do 

Amazonas. 

Adonildo Lopes Pereira 

Palavras-chave: Organização, mobilização, paralisação. 

Os praças das polícias militares do Brasil, a partir do ano de 1997 iniciaram um 

processo de reivindicação mais efetiva de direitos, sobretudo, mediante greves, apesar 

da implicação prevista na Constituição Federal de 1988 que veda aos militares o direito 

a greve. O ano de 1997 é emblemático devido duas grandes greves nos estados de 

Minas Gerais e Tocantins, as quais serviram de inspiração a outros estados. 

A partir de então, esses trabalhadores se organizam em torno das associações de praças, 

fundando no ano de 2007 a Associação Nacional de Praças-ANASPRA. Essa 

organização, a partir da criação da ANASPRA, convergiu forças em torno de 

reivindicações mais coesas que culminou em manifestações grevistas por todo o país, 

tendo o seu ápice em 2012, quando elas pulverizaram o país de Norte a Sul.  

Os praças do estado do Amazonas, seguindo essa vertente, fundam em 23 de agosto de 

2013 a Associação dos Praças do Estado do Amazonas-APEAM. Ela nasce com o 

intuito de representar de fato a categoria, uma vez que, anteriormente existiam somente 

duas associações, a de cabos e soldados e a de subtenentes e sargentos, as quais serviam, 
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contudo, mais como clubes recreativos que como associações de fato e estavam 

tomados pela política partidária. Em 2014, a Associação dos Praças do Estado do 

Amazonas lidera a primeira greve da polícia militar do estado, após 177 anos de 

existência da instituição. 

Nesta comunicação abordaremos como se desencadeou esse movimento, de que forma 

esses militares planejaram e o executaram, bem como os desdobramentos após o 

término da paralisação.  Destarte, perceberemos que a greve foi um desdobramento a 

partir da fundação da APEAM, pois até então, o medo, consequente do regime 

autoritário que imperava nas unidades de polícia militar, dominava os praças, uma vez 

quem não existia uma associação com coragem para enfrentar o governo e amparar 

esses profissionais diante da repressão governamental. 

Portanto, a primeira greve da polícia militar do Amazonas faz parte do processo de 

construção de ideologia que nasce com a fundação da associação dos praças. Ela rompe 

os obstáculos existentes outrora, os quais consistiam em um isolamento tanto territorial 

quanto ideológico dos praças do estado com o resto do país, e a associação concretizou 

essa quebra desse paradigma. 

 

 

Comunicação: Mestre Jerônimo e as lutas dos jangadeiros cearenses nas décadas 

de 1940 e 1950. 

Berenice Abreu de Castro Neves 

 

Palavras-chave: jangadeiros, sindicatos, Mestre Jerônimo. 

Mestre Jerônimo detestava o mar quando criança, mas, sendo filho de pescador, adota o 

mar como local de trabalho. Participa de três viagens de jangadas com fins 

reivindicatórios, 1941, 1951 e 1958. Aproxima-se dos trabalhistas na década de 1950 e 

viaja para Buenos Aires com jangada financiada por João Goulart. Funda um sindicato e 

é acusado de comunista. Em dia de tempo ruim, vai pro mar, e sua jangada é 

estraçalhada por um navio e seu corpo desaparece.  Essa pesquisa tem por objetivo 

discutir o comportamento político do Mestre de jangadas Jerônimo André de Souza, nas 

décadas de 1940 e 1950, liderando os jangadeiros do Ceará na busca pela 

implementação de direitos sociais prometidos pelo governo de Getúlio Vargas em 1941. 

Essa trajetória será reconstruída através de fontes hemerográficas, jornais e revistas do 

país que circularam no período, cine jornais informativos, além de depoimentos orais. 

 

 

Comunicação: Trabalhadores em movimento: as Greves dos Trabalhadores 

urbanos de Manaus (1945-1967). 

Pedro Marcos Mansour Andes 

Palavras-chave: Trabalhadores urbanos, Greves, Legislação Trabalhista. 

O objetivo fundamental da presente comunicação é apresentar os resultados da pesquisa 

sobre os movimentos grevistas ocorridos no período de 1945 a 1967, que foram 

organizados pelas associações e sindicatos dos trabalhadores urbanos de Manaus, 
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buscamos destacar suas principais lideranças, o jogo político partidário, as principais 

demandas dos trabalhadores e compreender a relação do processo de greve local com o 

processo nacional para entendermos as semelhanças e diferenças desses movimentos. 

Nossas inquietações quanto ao tema pesquisado foram ampliadas a partir da leitura e 

análise das obras de alguns memorialistas da cidade, em destaque aqui a obra de 

Jefferson Peres “Evocação de Manaus”, pois ao falar dos trabalhadores urbanos de 

Manaus na década de 1940 e do seu poder de luta e organização por direitos sociais e 

melhorias nas condições de trabalho traz uma visão estereotipada e cheia de 

preconceito, pois segundo o memorialista os trabalhadores urbanos da cidade estavam 

em completa letargia, sem nenhum poder de organização e total falta de consciência de 

classe. Essa afirmação de Peres foi por nós confrontada com nossas fontes principais, os 

jornais que circulavam na cidade nas décadas de 40, 50 e 60 e como veremos aquele 

conjunto amorfo, disperso e sem consciência de classe, existia apenas na visão e na fala 

de Peres, pois o que veremos no decorrer no presente capítulo é uma enxurrada de 

greves, associações e sindicatos dos trabalhadores urbanos que se fizeram agentes de 

sua própria história e lutaram por melhores condições de trabalho e, principalmente, 

pelo cumprimento das leis trabalhista e contra a carestia que assolava a vida das 

camadas mais humildes da cidade. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 14 

Trabalho e Cidadania. 

Moderador(a): Luciano Everton de Almeida Teles 

 

 

Comunicação: A luta do trabalhador por dignidade e democracia: estratégias para 

o reconhecimento da cidadania e alcance de melhores condições de vida. 

Luciana Paula Conforti 

 

Palavras-chave: trabalhador, dignidade, democracia. 

A presente comunicação trata de carta que o trabalhador Oscar Claudino dos Santos 

escreveu ao Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, em 03 de Julho de 1947. A 

carta relata que em 1925, quando ainda criança, Claudino sofreu acidente de trabalho na 

Cia. de Tecidos Paulista, em Pernambuco e que em decorrência do acidente ficou sem a 

mão direita. Foi atendido e medicado por conta da Fábrica, mas em razão da sua idade, 

pediram-lhe para não requer indenização na Justiça, só quando atingisse a maioridade. 

Depois de curto período de licença, retornou ao trabalho. Transferido de setor em setor, 

foi dispensado em 1927, sem nada receber, após simples desentendimento com o chefe. 

Ao procurar o patrão, ouviu que nada podia fazer com relação ao seu caso e que se fosse 

procurar emprego em outra fábrica ele não ficaria zangado. O trabalhador, ciente da sua 

condição, respondeu ao Coronel que ninguém o aceitaria como empregado, só com a 

mão esquerda, mas de nada adiantou. O trabalhador relata que procurou ver reconhecida 

a injustiça sofrida, escrevendo ao interventor de Pernambuco, Agamenon Magalhães, 
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em 05 de Outubro de 1942. Agamenon atendeu à sua reivindicação, determinando o 

encaminhamento do caso ao Secretário de Segurança Pública. Inicialmente a Cia. de 

Tecidos Paulista negou o acidente e até que Claudino tivesse trabalhado na Fábrica, mas 

o Secretário de Segurança não se convenceu, determinando a realização de exames 

periciais no trabalhador e a investigação do caso. Após a conclusão das investigações, a 

Fábrica reconheceu o incidente, mas nenhuma providência adotou. O caso foi 

encaminhado à Justiça, porém Claudino conta que teve a infelicidade de se deparar com 

um promotor de justiça antidemocrático, o qual lhe disse que o trabalhador que não 

procura os seus direitos é covarde. Imediatamente Claudino respondeu-lhe que 

antidemocrático é quem sonega os direitos de um humilde trabalhador, mas o seu 

processo foi arquivado. Novamente Claudino tentou solucionar a sua situação, desta vez 

escrevendo o Presidente da República, que encaminhou a sua carta ao Ministro do 

Trabalho. Embora não se saiba se Claudino teve ou não o seu caso finalmente resolvido, 

a sua carta traz algumas provocações, como a desvinculação da figura do Presidente 

Vargas e o tempo decorrido entre a sua dispensa e os primeiros apelos para uma 

solução. Acima de tudo, a insistente luta por dignidade, as denúncias das injustiças 

sofridas e a sua referência à democracia, demonstram a consciência legal do 

trabalhador, seu protagonismo na reivindicação dos direitos, além das estratégias 

utilizadas para o seu reconhecimento como cidadão. A carta retrata a saga de um 

simples trabalhador contra a arbitrariedade do poder econômico cobrando providências 

do Estado, possivelmente em face das promessas democráticas da Constituição de 1946, 

como a cobertura da Previdência Social contra invalidez, a fim de conquistar melhores 

condições de vida para si e para a sua família. Apesar de a Constituição não ter 

significado efetivas conquistas ao operariado, certamente conferiu legitimidade ao 

clamor dos trabalhadores e criou novas condições para as suas lutas. 

 

 

Comunicação: Southern Brasil Lumber and Colonization Company: das 

manifestações dos trabalhadores (1919-1957). 

Soeli Regina Lima 

 

O presente trabalha analisa as manifestações dos trabalhadores da Southern Brasil 

Lumber and Colonization Company, conhecida popularmente como serraria Lumber. 

Sendo a maior serraria da América do Sul, no início do século XX, ela implantou uma 

company town, do município de Três Barras, na época pertencente ao estado do Paraná. 

O embrião da Lumber está voltado à construção da estrada de ferro São Paulo- Rio 

Grande. A concessão do empreendimento teve como parte do pagamento o direito de 

exploração madeireira. Ela é considerada como um dos focos desencadeadores da 

Guerra do Contestado. No ano de 1915, o número de trabalhadores empregados, no 

processo de beneficiamento da madeira, era de seiscentos e quinze, além de outros que 

desenvolviam atividades ligadas ao corte e transporte das toras, na mata, sem registrar 

os trabalhadores das matas, contratados em vias de regras por empreitadas, bem como 

os relacionados nas atividades do porto, cinema, fábrica de gelo, segurança. No final de 
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suas atividades, contava com 809 funcionários, mantendo seu “corpo de segurança”, 

com mais de trezentos homens, enquanto o estado de Santa Catarina contava com 280 

homens no seu regimento, incluindo banda de música, oficiais e guardas dos prédios 

públicos da capital. Aconteceram duas greves na Lumber, no ano de 1919, dentre os 

principais motivos podemos destacar a reivindicação por aumento de salário, das 

condições de segurança e da diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias. No 

mês de abril de 1918, foi fundado o jornal “Liberdade”, tendo como relator Dídio 

Augusto, com matérias que davam ênfase a causa dos trabalhadores. No período da 

greve Dídio Augusto, ex-prefeito de Três Barras, foi preso e deportado para São 

Francisco do Sul, após defender e discursar a favor da causa trabalhista. Chegando 

àquela cidade foi solto sob a condição de não mais retornar a Três Barras. No ano de 

1940, os bens da serraria foram incorporados ao Patrimônio da União. Nesta fase a 

administração estava subordinada a Superintendência das Empresas Incorporadas à 

União. Posteriormente foram transferidos para o Ministério do Exército.  Foram anos de 

indecisão quanto ao futuro dos trabalhadores. O atraso de pagamentos mobilizou a 

imprensa local e diferentes representantes da política nacional. As manifestações dos 

trabalhadores por seus direitos aconteceram via correspondências emitidas aos órgãos 

competentes, encontros com representantes do governo e apelo ao candidato à 

presidência da República Juscelino Kubitschek, quando esteve em campanha eleitoral 

na região. Para realização da pesquisa foram consultadas fontes da imprensa escrita, 

documentos de ordem legal, correspondências do governo federal, da Superintendência 

das Empresas Incorporadas à União, dos trabalhadores e referencial bibliográfico. 

Concluiu-se que os trabalhadores mantiveram-se organizados tanto no período de 

funcionamento da serraria, como no processo de estatização e implantação do CIMH- 

Campo de Instrução Marechal Hermes. 

 

 

Comunicação: Cotidiano dos Seringais: vivências do seringueiro na imprensa 

amazonense (1900-1920) 

Daniel Barros de Lima 

 

Palavras-chave: Cotidiano; Seringueiro; Imprensa. 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar a comunidade acadêmica, e mais 

precisamente, aos historiadores presentes no evento, alguns resultados do último 

capítulo de nossa dissertação defendida em Abril de 2016. Além da pesquisa acerca do 

periodismo amazonense em sua diversidade e proficuidade, pois, também inquirimos os 

jornais enquanto objeto, buscamos investigar acerca da realidade dos seringueiros nos 

seringais amazônicos. Nessa primeira dimensão da pesquisa a imprensa nos permitiu, 

pelo que informou e registrou, uma aproximação das vivências, das experiências 

concretas dos seringueiros, e pode, se não diferir das usualmente registradas no 

ambiente historiográfico, pelo menos enriquecer o que até aqui já se falou sobre o tema. 

Dessa forma investigamos essas experiências do cotidiano nos seringais amazônicos por 

meio da imprensa, e de onde extraímos algumas imagens dessa vivencia no período de 
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1900 a 1920. Nesse sentido, a história é social e cultural indissociavelmente. Dentre 

muitos autores nos apropriamos e aplicamos em nossa narrativa histórica o conceito de 

cultura e experiência em Edward Thompson articulando a compreensão do poder 

disciplinar [discurso] (Michel Foucault) e poder simbólico, com esse conceito trabalhar 

a violência simbólica (Pierre Bourdieu) nos seringais. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 15  

Trabalho e Periodismo. 

 Moderador(a): Renata Figueiredo Moraes 

 

 

Comunicação: Associativismo, Imprensa e Trabalhadores do Rio De Janeiro 

(1880-1910). 

Renata Figueiredo Moraes 

 

Palavras-chave:  associativismo, imprensa, trabalhador. 

A década de 1850 foi marcada pelo fim do tráfico de escravos e também pela difusão do 

telégrafo e aumento da imprensa diária e opinativa, principalmente na Corte. Diante 

desse cenário que se pretendia novo, apesar da permanência da escravidão, havia grupos 

de trabalhadores livres que se organizavam em associações mutualistas ou beneficentes 

a fim de reivindicar direitos ou se apoiarem. Uma forma de demonstrar essa organização 

e publicizá-la foi através da produção de pequenos jornais que, podendo circular entre 

seus pares, eram capazes de indicar a situação de determinados grupos de trabalhadores 

e suas reais demandas, assim como usavam suas horas livres. Esses jornais são fontes 

para uma análise maior sobre a organização de trabalhadores livres ainda no período da 

escravidão. A cidade do Rio de Janeiro, Corte e Capital, agregava diversas categorias de 

trabalhadores e era o principal centro difusor de ideias e publicações periódicas. Deste 

modo, a proposta desse trabalho é mostrar a diversidade de publicações existentes na 

cidade do Rio de Janeiro, quais grupos de trabalhadores a publicavam assim como fazer 

um mapeamento das suas ideias a respeito do trabalho, escravidão e política. O período 

desse trabalho abrange as últimas décadas da escravidão e as primeiras do século XX. 

Uma possibilidade de análise é ver esses trabalhadores como sendo construtores de uma 

cultura política no Império e na República através da imprensa e do associativismo. O 

fim da escravidão demandava uma redefinição do papel social e político dos 

trabalhadores na nova sociedade, principalmente a que que surgia após a República. 

Esse mapeamento é uma forma de entender uma parte da sociedade, ainda alijada da 

participação política plena, mas que se associava a fim de atuar em outras esferas. Além 

disso, a produção de jornais por parte desses grupos de trabalhadores identifica a 

formação de um diálogo maior entre eles e a sociedade, fazendo da imprensa uma forma 

de articulação política e de união da classe e seus interesses. As associações mutualistas 

e beneficentes, já existentes no Império, se intensificaram no novo regime diante da 

indefinição de direitos sociais e políticos para diversos grupos sociais, entre eles os ex-
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escravos e seus descendentes. Sendo assim, o associativismo também serviu como 

forma de criação de laços de solidariedade e de identidades políticas e culturais entre 

seus membros. Através dos jornais, será possível discutir a atuação política de homens e 

mulheres, habitantes da cidade do Rio de Janeiro, e que não pertenciam a esfera política 

tradicional. No entanto, viviam as contradições de morar numa cidade que era Corte, 

apesar da escravidão, e que se torna capital da República num processo de remodelação 

das suas ruas a fim de apagar um passado. Esse texto se insere numa perspectiva de 

história social do trabalho e no debate sobre a organização dos trabalhadores. Afinal, é 

preciso entender o que é ser trabalhador numa cidade tão distinta e em constante 

transformação. A resposta poderá ser encontrada nas gazetas, folhetins e grandes folhas 

impressas publicadas no Rio de Janeiro. 

 

 

Comunicação: O "Indicatore degli Italiani di S. Paulo", 1906: ofícios e discursos 

numa publicação da "Fanfulla" 

Paula Ferreira Vermeersch 

 

Palavras-chave: Imigração Italiana, Jornal "Fanfulla", Ofícios. 

A equipe do jornal paulistano Fanfulla, em 1906, publicou um livro, Il Brasile i gli 

italiani. A publicação, com mais de mil páginas e esmerada edição, ambicionava ser um 

panorama do Brasil em língua italiana. Fica evidente, no livro, o esforço em apresentar 

um Brasil rico, próspero, cheio de oportunidades, sem conflitos. Pode-se dizer que os 

membros da redação da Fanfulla tentaram se juntar a alguns esforços, movidos por 

autoridades brasileiras, em desfazer a imagem altamente negativa do Brasil como lugar 

de chegada. Há muito o que discutir nos discursos e imagens de Il Brasile i gli Italiani, o 

caráter ambíguo de certas afirmações e como algumas informações são veiculadas; 

nesta comunicação, porém, o foco está nas últimas páginas do volume. 

Nestas, há uma listagem de imigrantes, com nome e endereço, divididos por ofícios, 

intitulada “Indicatore degli Italiani di S. Paulo”. Os responsáveis pelo jornal, fundado 

em 1893 por Vitalino Rotellini, dão nome, profissão e endereço de membros da colônia- 

de carroceiros a médicos, de pequenos comerciantes a funcionários públicos. A presente 

comunicação busca investigar os sentidos desta listagem, discorrer sobre alguns destes 

personagens arrolados e tentar desvelar aspectos ideológicos desta apresentação de parte 

da comunidade de italianos em São Paulo. 

 

 

 

 

 

Comunicação: Imprensa e Poder na "Belle Époque" Manauara: 1880 – 1920. 

Milena D'Araújo Nogueira 

 

Palavras-chave: História da Imprensa, Imprensa e Poder, Periodismo. 
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O período entre as décadas de 1880 e 1920, tradicionalmente chamado de Belle Époque, 

foi palco de muitas contradições e conflitos em Manaus. Como centro comercial 

exportador da borracha, a cidade, que se tornava uma metrópole, era controlada por 

grupos oligárquicos ligados ao extrativismo que tinham divergentes interesses 

econômicos e políticos e disputavam acirradamente pelo poder. Essas disputas se 

materializavam no interior dos partidos políticos locais e era através dos órgãos de 

imprensa a que estavam ligados estes grupos que suas jogadas políticas eram 

articuladas. Nos jornais amazonenses do momento delimitado, algumas figuras públicas 

da época são sempre mencionadas, e o sentimento desses periódicos em relação a elas 

era direcionado de acordo com os propósitos de seus proprietários. Para o poder 

público, eles se constituíram como uma possibilidade de exercer seu domínio através da 

difusão de ideias e do controle de opinião. Compreender o papel da imprensa enquanto 

força política, enquanto agente normativo e regulador da sociedade através dos jornais 

significa se deparar não com um retrato fiel da realidade, ou com simples descrições dos 

acontecimentos, mas sim se deparar com um conjunto de valores morais, padrões, 

práticas sociais e correntes de pensamento da elite difundida através deles. 

 

 

Comunicação: A Imprensa e a Reprodução Ideológica para o Trabalho. 

Desiré Luciane Dominschek 

 

No Centro de Memória do sistema FIEP, localizei o periódico que constitui objeto 

destapesquisa, “O ESCUDO” é um órgão da Associação dos Alunos da escola SENAI-

PR entre as décadas de 1940 e 1990, e constituiu-se como veículo de comunicação e 

expressão dos alunos e da associação, representativo de ideias em um período longo de 

44 anos, através dos temas abordados no jornal conhecemos um pouco da cultura 

institucional do SENAI da cultura Curitibana e Paranaense. A análise deste jornal como 

fonte histórica pode permitir novos olhares sobre o processo de industrialização no 

Paraná, bem como sobre os caminhos percorridos no ensino profissional do Estado, uma 

vez que possibilita indicar elementos detalhados da educação profissional emanada pelo 

SENAI. As considerações e analises são vistas a partir do olhar de jovens aprendizes — 

que não foram quaisquer aprendizes, mas os aprendizes que dirigiram e organizaram o 

periódico “O Escudo”.  O objetivo primeiro do jornal “O ESCUDO” foi a aplicação 

prática dos alunos/aprendizes no curso de artes gráficas da escola SENAI de Curitiba, 

desenvolver o jornal desde sua editoração até a impressão eram exercícios práticos da 

oficina, mas os próprios alunos/aprendizes, mas o jornal além de exercício da prática 

apresenta forte conteúdo ideológico sobre a formação profissional dos aprendizes. O 

artigo descrito sobre a internet, não expõe a situação do jornal nesta nova fase 

tecnológica, se considerarmos que muitas vezes o próprio jornal se coloca como fonte 

de informação entre os alunos da escola e professores, nota-se que na nova fase com o 

uso da internet a produção do jornal ficou apenas como exercício prático da oficina de 

artes gráficas. O Jornal teve 44 anos de duração, a publicação do periódico indica uma 

boa organização da Associação de Alunos do SENAI, a fragilidade da organização da 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

46 
 

A.A.S. parece ter também influência a organização dos redatores do jornal, que até a 

década de 1970 é massivamente composta por alunos. “O ESCUDO”, jornal produzido 

de forma integral pelos alunos da escola SENAI de Curitiba, cumpriu por muito tempo 

com seu papel de reproduzir as ideologias hegemônicas da escola SENAI, mas não 

conseguiu se alinhar a revolução tecnológica, e com o acesso à internet a produção do 

jornal e a participação dos alunos é secundarizado. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 16  

Trabalho e trabalhadores do campo. 

Moderador(a): Mônica Xavier de Medeiros 

 

 

Comunicação: A Cultura do Puxirum em comunidades rurais em Vila Amazônia 

(Parintins/AM). 

Mônica Xavier de Medeiros 

 

Palavras-chave: Vila Amazônia; Puxirum; Parintins. 

Procuro, nesta pesquisa, perscrutar através de narrativas orais produzidas a partir do ano 

de 2010, as trajetórias de vida de trabalhadores/moradores da Gleba de Vila Amazônia. 

Evidenciando expectativas, tensões, práticas sociais, leituras que trabalhadores teceram 

imbricadas às mudanças que ocorriam na zona rural do município de Parintins. O 

crescimento urbano acentuado a partir das décadas de 70 e 80 intensificou a utilização 

de recursos naturais (peixes e madeira) de áreas florestais onde vivia e ainda vive boa 

parte dos entrevistados. Dialoguei com moradores/trabalhadores que vivem no entorno 

de lagos, paranás e rios existentes no interior da Gleba, como o Lago do Miriti, Lago do 

Zé Açu, Lago do Jauari, Lago da Valéria, Paraná de Parintins e Rio Uaicurapá. As terras 

de Vila Amazônia possuem cerca de trezentos mil hectares, sendo 78.270 hectares no 

estado do Amazonas e 221.730 hectares no estado Pará. Em 1988, a parte que fica no 

estado do Amazonas foi desapropriada para fins de Reforma Agrária. As terras de Vila 

Amazônia se estendem ao longo do Rio Amazonas até a Serra de Parintins e também ao 

longo do Paraná do Ramos e dos rios Uaicurapá, Tracajá e Mamuru. Segundo o 

Conselho de Assentados da Gleba de Vila Amazônia (COAGVA), existem 

61comunidades rurais. Compreendem parte da área rural do município de Parintins, 

estando cerca de 369 km da capital, Manaus. Os moradores das comunidades rurais 

exercem várias atividades tais como pesca, caça, agricultura (principalmente da 

mandioca/macaxeira, mas também do milho, feijão, melancia, melão regional, couve, 

maxixe, coentro) e extrativismo. Dialogando com esses trabalhadores rurais pude 

compreender que muitas vezes o mesmo sujeito desenvolve todas essas atividades, não 

ao mesmo tempo, mas a realização destas são expressões culturais que marcam a 

passagem de tempo na floresta. Assim há o tempo de plantar a macaxeira, fazer a 

farinha, de colher o açaí, de pegar o ouriço da castanha, de pescar. As narrativas 

constituídas nas inúmeras conversas com moradores/trabalhadores das comunidades 
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trouxeram indícios das mudanças que ocorreram nas últimas décadas na zona rural do 

município de Parintins. Essas mudanças incidiram em seus modos de vida, onde se pode 

problematizar o surgimento de novas formas de trabalho, de lidar com a terra, que 

passaram a disputar novos valores e práticas sociais que tensionaram a “cultura do 

puxirum”. O puxirum é a troca de dia no trabalho ou auxílio-mútuo, também chamado 

de ajuri. Na troca de dia, trabalha-se na terra de uma pessoa que passa a ter 

responsabilidade de “devolver” esse dia de trabalho, geralmente emprega-se o puxirum 

para o plantio da roça da macaxeira, derrubar a mata, construção de casas, entre outras 

atividades. É relevante entender que no puxirum tradicional não há pagamento, não há 

venda de força de trabalho por determinado tempo. 

 

 

Comunicação: Os desafios no mundo do trabalho: a pós modernidade e o 

assalariamento dos camponeses na Amazônia. 

Lidenilson Sousa da Silva 

 

Palavras-chave: Pós-modernidade, trabalho, assalariado. 

O artigo busca analisar o processo de influência da pós-modernidade sobre a vida dos 

camponeses e camponesas da Amazônia, com destaque para a região nordeste paraense, 

observando as principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir da década 

de 1970 com a chegada das empresas mineradores aos modernos processos de 

exploração das riquezas naturais. A interferência gananciosa destas empresas, alterou 

significativamente o mundo do trabalho na região, proporcionando conflitos sangrentos, 

fluxo migratório, além de um contingente de homem trabalhadores assalariados rurais. 

 

 

Comunicação: A contra-hegemonia ao processo de expansão da monocultura da 

soja em Santarém-pa (2000-2010). 

Marcelo Praciano de Sousa 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais de trabalhadores, monocultura da soja, tensões 

sociais. 

A produção da soja ─ uma oleaginosa nativa da China e do Japão também conhecida 

como feijão-de-soja ─ é uma atividade agrícola importante para a economia nacional, 

tendo iniciado a sua produção em território brasileiro ainda no século XIX. Radicou-se 

incialmente no Rio Grande do Sul devido às condições climáticas favoráveis à 

adaptação da espécie. Entretanto, a impossibilidade da expansão, devido a questões 

fundiárias, provocou o deslocamento para outros estados, como Paraná e Santa Catarina 

em meados do século XX. Posteriormente, o processo expansionista continuou em 

direção ao Brasil central. Ao final do século, com muitas alterações genéticas na espécie 

para garantir a adaptação a novos solos e climas, a monocultura da soja adentrou ao 

território da Amazônia Legal. O cultivo de uma cultura exótica à região e as mudanças 

territoriais e no trabalho provocaram uma série de conflitos sociais na região, resultando 
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no acordo da moratória da soja. Esta pesquisa buscou compreender a relação conflituosa 

estabelecida entre o novo agronegócio e os movimentos sociais relacionados a questões 

territoriais e de trabalho em Santarém-PA entre os anos de 2000-2010. No decorrer da 

investigação realizou-se um levantamento bibliográfico da produção científica 

relacionada ao tema. Foi empreendida uma pesquisa em fontes primárias, 

especificamente em jornais da cidade de Santarém que noticiaram o processo de 

expansão e registraram momentos tensos do conflito. Foram entrevistadas oito pessoas 

que estiveram envolvidas no processo de expansão do novo agronegócio. Também 

foram visitadas duas comunidades com grandes áreas de produção agrícola. Conclui-se 

que a moratória da soja, acordo assinado que coibia o desmatamento de novas áreas a 

partir de 2006 e mostrava-se contra o trabalho escravo nos campos de produção, 

representou ao agronegócio a legitimação da produção da oleaginosa no bioma 

amazônico e o apaziguamento do conflito social. A moratória desarticulou os 

movimentos sociais dos trabalhadores e enfraqueceu as ações sociais que se 

contrapuseram ao processo de expansão do novo agronegócio para a Amazônia. 

 

Comunicação: Motim no Contestado: reminiscências da revolta da Chibata no 

campo de guerra. 

Rogério Rosa Rodrigues 

 

Palavras-chave: Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, motim. 

No ano de 1914 o governo federal atendeu ao pedido dos governadores do Paraná e de 

Santa Catarina e enviou um contingente de aproximadamente cinco mil soldados do 

exército brasileiro para reprimir os rebeldes do Contestado que se aglomeravam em 

diversas vilas santas espalhadas pelo Planalto Catarinense e em disputa territorial com o 

Paraná. Durante a campanha militar os perigos e dificuldades enfrentadas pela 

corporação oficial não diziam respeito apenas a resistência dos sertanejos, mas também 

aos conflitos internos verificados entre soldados e oficiais provenientes de diversas 

regiões do país e com variadas origens étnicas, sociais e geracionais. Esta comunicação 

tem como proposta analisar um motim ocorrido entre praças e sargentos que atuaram na 

Guerra do Contestado originado por uma determinação de uso da chibata para castigar 

dois praças negros que cometeram um delito no campo de batalha. Por meio da análise 

do inquérito policial militar preservado no Arquivo do Exército (RJ) será possível traçar 

um perfil social e racial dos envolvidos na querela, apontar as causas alegadas para a 

desavença e acessar os argumentos alegados pelos envolvidos. A partir desse estudo de 

caso propõe-se articular as reminiscências e experiências da revolta da Chibata como 

elementos presentes na atuação do exército brasileiro durante a Guerra do Contestado. 

Tal articulação será efetuada a partir dos depoimentos dos envolvidos no motim e por 

meio da historiografia acumulada sobre o assunto. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 17  

Eleições, voto e trabalhadores no Brasil do séc. XIX. 
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Moderador(a): Claudio H. M. Batalha 

 

 

Comunicação: Os trabalhadores e a participação eleitoral no Município Neutro 

1876-1881. 

Claudio H. M. Batalha 

 

Palavras-chave: eleitorado, Lei Saraiva, Rio de Janeiro 

Com base nas séries incompletas das listagens eleitorais e dos recursos à perda do 

direito de voto sob a Lei Saraiva de 1881, esta comunicação busca traçar um panorama 

do eleitorado na cidade do Rio de Janeiro e o peso dos trabalhadores manuais nesse 

eleitorado. Detêm-se, ainda, nos impactos e nas reações à reforma eleitoral de 1881, 

buscando demonstrar que, a despeito de uma conjuntura adversa, a aceitação da perda 

de direitos esteve longe de ser passiva. 

 

 

Comunicação: Percursos da cidadania no Brasil: votantes e eleitores operários em 

Salvador no século XIX 

Aldrin Armstrong Silva Castellucci 

 

Palavras-chave: classe trabalhadora, eleições, cidadania 

A comunicação demonstra como os trabalhadores se envolveram intensamente com as 

eleições no Brasil do século XIX visando ampliar direitos políticos e conquistar direitos 

sociais. A pesquisa revela como as diferentes frações da classe trabalhadora tomaram 

parte dos pleitos eleitorais não apenas na condição de votantes, mas também na de 

elegíveis e até de eleitores, isto é, na qualidade de cidadãos plenos, habilitados a eleger 

os vereadores, deputados (provinciais e gerais) e senadores do Império. Finalmente, o 

trabalho reconstitui as trajetórias de alguns operários que foram bem-sucedidos no jogo 

eleitoral do período, examina os vínculos desses indivíduos com as irmandades 

religiosas e as sociedades mutualistas e analisa as redes políticas nas quais eles estavam 

envolvidos. Foram utilizadas as seguintes fontes: listas de votantes e de eleitores; censo 

de 1872; inventários e testamentos; necrológios; relatórios dos presidentes de província 

da Bahia; almanaques; imprensa periódica; estatutos e relatórios de associações de 

auxílio-mútuo, entre outras. 

 

Comunicação: Artífices e operários organizados e suas demandas político-

eleitorais. Recife, 1874-1891. 

Marcelo Mac Cord 

 

Palavras-chave: organização operária, eleições, direitos sociais. 

Entre os anos de 1874 e 1891, setores mais organizados da classe trabalhadora recifense 

buscaram construir sua autonomia político-eleitoral. De uma forma geral, a visibilidade 

pública destes grupos recifenses esteve associada ao fortalecimento de sua economia do 
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favor com setores das elites letradas e proprietárias. Neste sentido, ao mesmo tempo em 

que conquistavam espaços na sociedade pernambucana, por causa da relação com seus 

patronos, os operários e artífices organizados ficavam alijados de seus projetos político-

eleitorais mais autonomistas. Foi assim à época da montagem da União Artística, em 

1874, e da reforma eleitoral, em 1881. Somente com a proclamação da República, e 

com a formação do Partido Operário de Pernambuco, eles conseguiram alguma 

independência nas urnas. Em 1891, a "legenda" conseguiu eleger seu deputado estadual, 

o que permitiu a criação de uma agenda legislativa favorável à luta por direitos sociais. 

O objetivo de minha comunicação é apresentar esta história cheia de tensões, onde os 

sonhos mais autonomistas de setores da classe trabalhadora pernambucana 

experimentaram fluxos e refluxos. 

 

 

Comunicação: Redes de clientela e funcionamento da política na década 

abolicionista em Recife. 

Felipe Azevedo e Souza 

 

Palavras-chave: clientela, eleições, mobilização popular. 

A partir de uma análise relacional entre um deputado provincial, um médio empresário e 

um liberto, que era ao mesmo tempo funcionário desse empresário e capanga do 

deputado, pretendo evidenciar os diferentes interesses e as motivações que levavam 

indivíduos que ocupavam lugares distintos na hierarquia social a atuar na política da 

época. A narrativa em torno desses personagens coloca em tela as dimensões 

normativas e os códigos sociais que estruturavam a dinâmica política de então. Essa 

história que se passa em um momento de ampla ascensão das mobilizações populares 

em torno da campanha abolicionista, evidencia como questões de raça e de classe 

influenciavam tanto nas formas com que as pessoas atuavam politicamente, como nas 

maneiras com que essas participações eram interpretadas pelos contemporâneos. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 18  

Os católicos nos mundos do trabalho: associativismo, ação social e educação em 

perspectiva nacional e transnacional 

Moderador(a): Isabel Aparecida Bilhão 

 

 

“Na fé nossa vitória!” A atuação católica junto ao operariado nas décadas iniciais 

do século XX, em três exemplos nacionais (Argentina, Brasil e Espanha). 

Isabel Bilhão 

 

Palavras-chave:  

Nas décadas finais do século XIX, diante do avanço de idéias liberais e racionalistas de 

variados matizes, bem como da expansão da militância anticlerical, que acusava a 
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associação Estado-Igreja de ser responsável pelos males econômicos e sociais da época, 

a hierarquia Católica precisou reconhecer a existência de uma “questão social” e tratá-la 

como um problema estrutural, inerente à lógica capitalista. Ao longo do pontificado de 

Leão XIII (1878-1903), parte dos pensadores católicos passou, por um lado, a 

reconhecer as injustiças e, por outro, a condenar a luta de classes como caminho para 

sua solução. Considerando esse contexto geral, a comunicação objetiva analisar alguns 

aspectos da inserção católica nos meios operários nas décadas iniciais do século XX, em 

distintas situações nacionais, a partir da atuação de três religiosos: o Redentorista 

Federico Grote, na Argentina; o Franciscano Pedro Sinzig, no Brasil e o Jesuíta Antonio 

Vicent, na Espanha. Com base na leitura de comentaristas e biógrafos e de alguns de 

seus escritos, procura-se observar seus postulados frente à ação social católica, suas 

formas de aproximação ao operariado e os argumentos utilizados nos embates com 

outras correntes militantes. Com essa discussão pretende-se conhecer um pouco mais 

sobre as peculiaridades da atividade do clero católico em meio às tensões e contradições 

de uma época marcada por profundas e rápidas transformações sócio-econômicas, 

políticas e culturais. 

 

 

Cultura militante católica e o associativismo de trabalhadores: Belo Horizonte, 

Recife e São Paulo. (1890-1935). 

Deivison Amaral 

 

Palavras-chave:  

A comunicação pretende analisar de forma cruzada as manifestações da vertente 

católica do associativismo de trabalhadores nas cidades de Belo Horizonte, Recife e São 

Paulo, entre a década final do século XIX e 1935. Tomarei como referência de análise a 

conformação do associativismo de trabalhadores em organizações católicas e, ainda, as 

formas de luta por direitos. Belo Horizonte viu surgir, nas primeiras décadas do século 

XX, um movimento associativo de organizações católicas bastante fortes e que 

praticamente não enfrentaram concorrência das culturas militantes dos matizes 

socialistas, justamente as mais estudadas pela historiografia do trabalho e trabalhadores 

no Brasil sobre o período. Recife e São Paulo experimentaram outra conformação 

associativa. Em Recife, houve intensa disputa por espaço com a militância socialista e o 

associativismo católico, bastante forte, foi patrocinado por Carlos Alberto de Menezes, 

proprietário da Fábrica de Tecidos de Camaragibe e que foi fundador da Federação 

Operária Cristã, atuante em vários estados do Nordeste. Em São Paulo, a despeito da 

maioria dos estudos analisarem a presença anarquista e o sindicalismo revolucionário, 

houve significativo associativismo católico desde a última década do século XIX, 

quando organizações como o Centro dos Operários Católicos e o Centro Operário 

Católico da Mooca foram fundadas. A primeira, inclusive, foi a mais longeva, servindo 

de suporte para a Ação Católica hierarquizada pela Igreja após 1935. O cotejamento das 

experiências associativas da capital mineira com os casos de São Paulo e de Recife 

objetiva ampliar o conhecimento sobre a organização dos trabalhadores no Brasil e 
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perceber possíveis conexões, semelhanças, diferenças, interações e transferências entre 

as experiências dessas localidades. 

 

 

O jornal O Operário da Confederação Católica do Trabalho e as propostas para a 

educação dos trabalhadores de Belo Horizonte (1920-1930 

Renata Duarte 

 

A comunicação objetiva discutir as principais ideias e propostas direcionadas para a 

educação de trabalhadores em Belo Horizonte, a partir da análise da Confederação 

Católica do Trabalho e de seu jornal O Operário. A Confederação Católica do Trabalho 

foi criada em 28 de setembro de 1919, e seu objetivo principal era colaborar na solução 

da questão operária, sendo sua ação realizada dentro do princípio da harmonia social. O 

jornal O Operário foi publicado entre os anos de 1920 e 1929 com o propósito de 

propagar o programa da Confederação e para alcançar aqueles trabalhadores que não 

compareciam às reuniões desta. Como a Confederação, o jornal defendia a ação operária 

em harmonia com as classes sociais, sem atentar contra a ordem estabelecida, sem 

prejuízo ou ódio para as outras classes sociais. Essa análise se origina de pesquisa 

intitulada Imprensa operária e educação: proposições pedagógicas dos trabalhadores de 

Belo Horizonte (da última década do século XIX até o final da década de 1920), que 

pretende identificar e discutir as proposições pedagógicas dos trabalhadores a partir de 

análise impressos veiculados pela imprensa operária de origem associativa de Belo 

Horizonte. O contexto de produção e edição desses impressos ocorreu no período em 

que a atual capital de Minas Gerais foi construída. Para a construção da capital, 

planejada desde 1893 e inaugurada em 1897, foi necessário empregar mão de obra hábil 

e suficiente, donde percebemos a importância dos operários, muitos dos quais migrantes 

de outras regiões. Foi a partir deste processo que iniciou-se a organização do operariado 

em associações. De modo geral, estas visavam proteger e defender os trabalhadores 

quando não haviam leis que os amparassem. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 19  

Faces do Movimento Operário Amazonense (1910-1930)  

Moderador(a): Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro 

 

Comunicação: Lideranças estrangeiras entre os trabalhadores manauaras: As 

trajetórias de Joaquim Azpilicueta e Targino Mariani. (1910-1930). 

Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro 

 

Palavras-chave: Líderes Operários, História Operária, Amazonas. 

A comunicação aborda a atuação de destacadas lideranças estrangeiras no interior do 

movimento operário amazonense, buscando iluminar os percursos de seus 

deslocamentos em direção ao Amazonas, seu processo de formação político e seus 
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vínculos ideológicos. Acompanhando especialmente a trajetória do socialista espanhol 

Joaquim Azpiliciueta e do reformista italiano Targino Mariani, visa compreender as 

dimensões e limites de suas atuações no interior do movimento operário amazonense, 

inquirindo como os mesmos foram recepcionados pelas lideranças locais e as estratégias 

de atuação por eles desenvolvidas. 

 

Comunicação: A Imprensa Operária no Amazonas e a Análise das Redes Sociais. 

Luciano Everton Costa Teles 

 

Palavras-chave: Imprensa Operária, Redes Sociais, Amazonas. 

A comunicação em tela tem como objetivo discutir a importância da imprensa operária 

no processo de construção do conhecimento histórico regional, realçando dimensões do 

trabalho e da luta dos trabalhadores entre os anos finais do século XIX e início do 

século XX. Além disso, visa, sobretudo, refletir sobre as potencialidades da utilização 

da análise de redes sociais sobre esse tipo de documentação, no sentido de permitir 

recuperar diferentes caminhos e circuitos espaciais, de âmbito regional, nacional e 

internacional, por onde circulavam, mediante os vínculos e as interações estabelecidas, 

conteúdos de crítica social, informações sobre organizações e greves, formas de 

participação política, entre outros. A questão central que norteia essa discussão é a 

seguinte: a rede, como um instrumento analítico construído pelo pesquisador, 

oportuniza perceber os atores sociais e seus projetos coletivos num contexto social 

específico, tornando, deste modo, as redes sociais legíveis aos nossos olhos? 

 

Comunicação: As peripécias de um anarquista português nas terras Amazônicas: a 

trajetória militante de Tércio Miranda através das folhas operárias do Lucta 

Social e União (1914). 

Cláudia Amélia Mota Moreira Barros 

 

Palavras-chave: Líderes Operários, História Operária, Amazonas. 

Tércio Fernandes da Silva Miranda era um homem cuja militância partia de uma visão 

internacional da luta da classe operária. Nascido em Portugal chega à cidade de Manaus 

imbuído do desejo de mudança e transformação social. O período de militância na 

cidade de Manaus foi vivenciado entre 27 de Fevereiro e 1º de Novembro de 1914 

através das folhas operárias da Lucta Social e União. Delegado especial do C.O.B – 

Confederação Operária Brasileira, participou da fomentação da Sociedade das Artes 

Graphicas do Amazonas, foi membro dessa associação, articulador político, participou 

da comissão administrativa provisória do primeiro “Sindicato dos Trabalhadores 

Gráficos” e posteriormente da sua diretoria, militou apaixonadamente nas “paredes” que 

ocorriam na cidade. Atuou, militou, viveu. Esta comunicação tem por objetivo pensar 

nas redes de experiências militantes criadas entre Portugal e Brasil, através da militância 

de Tércio, o que nos possibilita revelar as conexões bilaterais internacionais, onde os 

conjuntos de experiências passam a ser ressignificadas. Tércio Miranda nos permite um 

vislumbre das múltiplas conexões possíveis entre os trabalhadores tipográficos. Que 
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para além de uma única via de experiências, motivadas pelo mercado de trabalho ou por 

um projeto ideológico, torna-se construtor de redes de relações, cujo movimento 

possibilita uma redefinição e redesenho dos seus próprios valores, e também do mundo 

que o cerca. 

 

 

Comunicação: Entre a mediação e a denúncia: A Imprensa Amazonense diante das 

Greves Operárias de 1917. 

Moisés Dias Araújo 

 

Palavras-chave: Movimento Operário, Greves operárias, Amazonas. 

O ano de 1917 foi emblemático para a História Operária Brasileira, especialmente pela 

eclosão em São Paulo, de uma Greve Geral com grande repercussão e impacto em todo 

o país, desencadeando no Amazonas, um conjunto de movimentos paredistas. O mais 

importante dos movimentos ocorridos no Amazonas, foi acionado pelas categorias 

dos chauffeurs e bolieiros, que lançaram-se a uma greve duradoura e que atraiu a 

atenção e preocupação dos patões, dos poderes públicos e da população em geral. A 

imprensa cotidiana amazonense – especialmente, os jornais A Capital, O Tempo, A 

Gazeta da Tarde e o Jornal do Commercio –acompanhou tais movimentos, dando 

destaque à participação operária. Esta comunicação busca analisar as posições 

aparentemente ambíguas desenvolvidas pela imprensa na abordagem destes movimentos 

paredistas dos trabalhadores amazonenses, já que ora atuava como mediadora dos 

conflitos, ora denunciava e pedia providências contra a sua existência. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 20 

Relações de trabalho e gênero 

Moderador(a): Júlia Monnerat Barbosa 

 

 

Comunicação: Trabalho docente: formação e atuação de professoras no Amapá 

contemporâneo. 

Júlia Monnerat Barbosa 

 

Palavras-chave: docência, gênero, Amapá. 

Este trabalho pretende discutir as questões relativas à formação e atuação docente de 

mulheres no estado do Amapá, com foco nas egressas do curso de licenciatura em 

história Universidade Federal do Amapá. Pretende discutir questões relacionadas à 

atuação destas mulheres no mundo do trabalho, problematizando como as questões de 

gênero se fazem sentir e são elaboradas por professoras atuantes no ensino médio da 

rede pública a partir da década de 1990. 

 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

55 
 

Comunicação: Mulheres na academia: questões de gênero, maternidade e 

produtivismo acadêmico. 

Luciana Lombardo Costa Pereira 

 

Palavras-chave: universidade, trabalho, maternidade. 

A experiência de mulheres que se tornaram mães enquanto cursavam ou concluíam seus 

trabalhos de graduação e pós-graduação é o ponto de partida para pensarmos as 

peculiaridades do trabalho acadêmico e o lugar das mulheres na produção científica e no 

mundo do trabalho. 

 

 

Comunicação: Trabalho e gênero. 

Lívia Cintra Berdu 

 

Palavras-chave: mulheres, classe trabalhadora, marxismo. 

Este trabalho tem como objetivo a abordagem da inserção das mulheres no mercado de 

trabalho recente, considerando seus diferentes papéis sociais atribuídos na sociedade 

capitalista, assim como a crescente precarização do trabalho a que são submetidas. Em 

tempos de crise econômica mundial, são as mais afetadas frente aos ataques patronais e 

governamentais, e por outro lado, representam parte fundamental dos setores em luta da 

classe trabalhadora. 

 

 

Comunicação: Trabalho docente: formação e atuação de professoras no Amapá 

contemporâneo. 

Ana Lima Kallás 

 

Palavras-chave: mulheres, ditadura, ensino. 

Este trabalho tem como objetivo abordar a trajetória de mulheres atingidas pela 

repressão durante a ditadura pós 1964 no Brasil, temática abordada pelos relatórios 

finais das comissões da verdade mas ausentes nos livros didáticos da educação básica. 

Buscaremos analisar a importância de uma reformulação do ensino da temática da 

ditadura nas escolas, visando tratá-la no âmbito da educação em direitos humanos, tendo 

como foco a inserção de questões de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 21 

Os trabalhadores e a ditadura civil-militar. 
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Moderador(a): Heliene Chaves Nagasava 

 

Comunicação: O papel das intervenções sindicais e os mecanismos de controle do 

Estado durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1988). 

Alejandra Luisa Magalhães Esteves 

 

Palavras-chave: Sindicato; Intervenção sindical; Ditadura Civil-militar. 

Esta comunicação tem por objetivo identificar os processos de intervenção do governo 

brasileiro nos sindicatos, através da atuação do Ministério do Trabalho e de suas 

Delegacias Regionais do Trabalho e analisar a atuação das interventorias sindicais 

durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1988). O estudo das intervenções aos 

sindicatos corrobora a tese, ventilada mais recentemente pelo GT Repressão aos 

Trabalhadores e ao Movimento Sindical da Comissão Nacional da Verdade, de que a 

orquestração do Golpe de abril de 1964 teve como alvo primordial a classe trabalhadora. 

A efervescência e combatividade do movimento sindical e a postura conciliadora do 

governo Goulart ameaçaram os interesses dos grupos econômicos que viriam a 

protagonizar a tomada do Estado, em aliança com as Forças Armadas. À diferença de 

outros segmentos sociais perseguidos pelo regime, a ditadura, para os trabalhadores, 

começou efetivamente no dia 1° de abril de 1964. A intenção era desestruturar o 

vigoroso movimento dos trabalhadores e impedir qualquer possibilidade de resistência 

ao Golpe. Para isso, o aparato do Estado lançou mão de diversos mecanismos de 

repressão e controle, entre eles as intervenções em direções sindicais. 

Vale destacar que quase sempre as intervenções foram acompanhadas de inúmeras 

outras formas repressivas, como a depredação de sedes de entidades de classe, cassações 

de mandatos, demissões ou perseguições de chefes de seção. Ou seja, a prática das 

intervenções e o monitoramento que ela proporcionou caracterizaram um contexto para 

a prática de violações mais graves como prisões, torturas, assassinatos e 

desaparecimentos de líderes operários. Compreender estes mecanismos de controle e 

dominação contribuirá para uma visão mais complexa e atualizada do período da 

ditadura militar brasileira, sobretudo no que se refere ao mundo do trabalho. 

 

 

Comunicação: Os sindicatos do Estado da Guanabara nos dissídios coletivos do 

Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região em 1964: estratégias de lutas. 

Claudiane Torres da Silva 

 

Palavras-chave: Sindicato; Justiça; Ditadura. 

Como parte da pesquisa de doutoramento, esta comunicação pretende apontar as 

estratégias de lutas travadas pelos sindicatos do Estado da Guanabara via Justiça do 

Trabalho no ano de 1964 através dos dissídios coletivos. No contexto de mudanças 

políticas radicais com o golpe civil-militar, o processo de descapitalização e a 

progressiva desindustrialização do Estado da Guanabara os sindicatos que passaram por 

intervenções e tiveram líderes cassados sofreram um duro golpe quando se viram 
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desmobilizados e precisaram reestruturar suas estratégias de luta. Foi através das ações 

coletivas de trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que essas 

estratégias foram sendo alinhadas e direcionadas para conquistas trabalhistas efetivas 

nas arenas do tribunal. Diante do delicado cenário político nacional, das determinações 

administrativas do governo determinadas pelo Ministério do Trabalho e pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, e das progressivas leis decretadas a partir de 1964, os sindicatos 

cariocas precisaram criar estratégias de ações para conquistar direitos e representar suas 

categorias. Assim, em meio a efervescência política nacional e regional, o Tribunal 

Regional do Trabalho da Primeira Região assumiu um importante papel de diálogo e 

debates sobre dos conflitos entre o capital e o trabalho garantindo um lugar democrático 

e mantendo os conflitos trabalhistas fora das ruas cumprindo efetivamente o papel de 

mantenedor da ordem legal no mundo do trabalho. 

 

 

Comunicação: “Todos são culpados até que se prove o contrário”: as intervenções 

sindicais e o Ministério do Trabalho. 

Heliene Chaves Nagasava 

 

Palavras-chave: Ministério do Trabalho; Ditadura; Intervenção sindical. 

As intervenções sindicais aconteceram desde o primeiro dia após o golpe civil-militar de 

1964. Não foi necessária sequer a oficialização da posse de Arnaldo Sussekind como 

ministro do Trabalho para que os membros de diretorias sindicais fossem perseguidos e 

presos, os sindicatos invadidos e seu aparelhamento físico destruído ou apreendido. A 

palavra de ordem era prender, apreender, intervir e depois informar ao Ministério do 

Trabalho.  

Essa comunicação analisará a ação repressiva da ditadura nos sindicatos, detalhando o 

procedimento adotado pelo ministério para o encaminhamento dos processos de 

intervenção. O caminho burocrático percorrido nas seções e departamentos revela parte 

da estrutura interna ministerial e evidencia o processo decisório e os argumentos 

apresentados pelo Estado para afastar diretorias. Nesse sentido, os processos expõem as 

contradições nas tomadas de decisões dentro da máquina administrativa em 

contraposição à hipótese de um Estado monolítico, corrente na historiografia sobre o 

ministério no período.  

Os processos demonstram a dificuldade de tramitar, sugerir e analisar as informações 

diante da nova conjuntura. A intervenção sindical, prevista na Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT desde 1943, foi utilizada durante o período democrático com 

cautela. Independente da justificativa, a precaução era regra nos processos anteriores a 

1964. A ditadura, por outro lado, banalizou a intervenção e transformou a não-

investigação em regra, aproveitando a máquina administrativa para expurgar lideranças 

sindicais, eleitas democraticamente, e impedir o seu retorno. 

 

SESSÃO COORDENADA 22 

Gênero, Educação e Ativismo 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

58 
 

Moderador(a): Johmara Assis dos Santos 

 

 

Comunicação: O ofício de professora no Amazonas Imperial (1850-1880). 

Bianca Sotero de Menezes 

 

Palavras-chave: Amazonas, professora, século XIX. 

No Brasil, ao largo do século XIX, uma considerável parcela da população feminina não 

sabia ler e escrever e não tinha acesso à educação. Educar meninas e mulheres era 

essencial para o progresso da nação. Tal concepção foi também uma das facetas do 

período imperial no Amazonas. A necessidade de instruí-las através de um programa 

curricular fez com que a profissão de professor absorvesse cada vez mais mulheres. 

Aquelas que se dispuseram a adentrar este ofício eram mulheres que muitas vezes não 

frequentaram a escola, mas que tiveram uma educação familiar de razoável a primorosa 

e que, por necessidade de sustentar-se, se encaminhavam para as salas de aulas. Assim o 

ofício de professora tornou-se para muitas mulheres, afora a “carreira do casamento”, 

uma outra opção de trabalho fora do lar. Este também foi visto como uma extensão da 

maternidade e que apesar dos vários pontos críticos que envolvia a educação feminina, 

não podemos deixar de ressaltar a importância desta na vida das mulheres. O estudo 

aplicado da costura, do bordado e das artes decorativas podiam colocá-las a par de 

técnicas que até então desconheciam.  A aquisição de rudimentos da leitura, escrita e da 

matemática ampliavam horizontalmente as possibilidades de conhecimento e de 

trabalho para mulheres que, até outrora eram quase que exclusivamente, sugadas para as 

atividades do lar. A educação, em maior ou menor grau, qualificava-as para o exercício 

de outras profissões. O próprio ofício de professora era, nestes termos, a concretização 

da ampliação social da mulher no campo do trabalho. 

As professoras podiam tornar-se funcionárias públicas ou profissionais liberais, atuando 

na esfera do ensino privado. Estas atendiam, em especial, as famílias da elite que 

desejavam uma educação mais esmerada e restrita. Porém, ainda que pesasse o diminuto 

saldo e as árduas condições de trabalho, o magistério público conferia a mulher um 

status de qualificação e uma renda para si e sua família. 

 

 

Comunicação: Trabalho e Educação na Vida da Mulher e do Homem Rural da 

Amazônia: indícios do capitalismo. 

Vlamir do Nascimento Seabra 

 

Palavras-chave: Capitalismo, Mundo do Trabalho, Mulher e Homem Amazônico. 

Neste artigo apresentamos os conceitos de trabalho na visão de Hanna Arendt, Marx e a 

perspectiva Boaventura de Souza Santos comparando as relações socioeconômicas do 

mundo capitalista e como elas são incorporadas na sociedade Amazônica brasileira. 

Partindo desta análise, nota-se que o sistema capitalista com sua lógica produtivista 

apresenta a questão do tempo como valor fundamental, pois de acordo com a quantidade 
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de tempo desprendida para produzir determinados bens de consumo pode gerar maior 

mais valia. O capitalismo implantado na Amazônia brasileira contém algumas nuances 

na qual a valorização do tempo de acordo com o contexto cultural-regional se configura 

de forma diferenciada. As comunidades rurais da Amazônia não dão tanta importância 

ao tempo cronológico, como ocorre nas sociedades urbanas-industriais, os processos 

produtivos rurais da mulher e do homem amazônico não tem a preocupação de gerar 

elevados excedentes, e acumulação exacerbada de lucros, ou seja, o tempo para esses 

trabalhadores e trabalhadoras é longo, não acompanhando aos ditames da temporalidade 

urbano-industrial e ou tecnológica. 

 

 

Comunicação: Pesquisa ativista e produção de conhecimentos não-hegemônicos: 

desafios para o feminismo interseccional na História Social 

Giovana Xavier 

 

Palavras-chave: História Social, Feminismo Negro Interseccional, Pós-abolição. 

O objetivo deste texto é apresentar experiências de pesquisa ativista compartilhadas por 

mim e Amana Mattos, duas jovens pesquisadoras, professoras da UFRJ (História) e da 

UERJ (Psicologia), das raças negra e branca, respectivamente. Em parceria que rendeu a 

publicação deste artigo no periódico Feminist Theory (2016), discutimos as 

possibilidades para o desenvolvimento de pesquisas afinadas com a produção de 

conhecimentos não-hegemônicos, referenciados na perspectiva feminista interseccional. 

Tendo como base nossas práticas no âmbito dos grupos de estudos Intelectuais Negras 

(UFRJ) e Degenera (UERJ), problematizamos o fato de que no Brasil, como em outros 

países do Sul Global, a produção contemporânea do feminismo acadêmico mantém forte 

ligação (muitas vezes até mesmo exclusividade) com os escritos de autoras do Norte do 

globo. Ao considerar as relações entre poder e produção de conhecimento, discutimos o 

papel que a produção internacional sobre feminismo, gênero e sexualidade (na sua 

grande maioria publicadas em Inglês e escritas a partir de contextos diferentes dos 

nossos) desempenha no desenrolar de nossas agendas de pesquisa. Por fim, compartilho 

resultados parciais de uma investigação sobre gênero, raça e maternidade no pós-

abolição no Rio de Janeiro, desenvolvida nos marcos da História Social e do feminismo 

negro interseccional. 

 

 

Comunicação: A formação de educadores (as) populares na relação com o 

trabalho: entre o contexto existente e o emergente 

Fernanda dos Santos Paulo 

 

Neste texto buscaremos apresentar uma visão panorâmica da história das associações 

comunitárias situadas em Porto Alegre - RS, espaço de atuação de educadoras populares 

que trabalham com educação escolar e não escolar a partir da parceria público-privado. 

Levando em conta o cenário de lutas pelo reconhecimento destas educadoras através de 
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um movimento social popular, fazemos uma leitura crítica e histórica do contexto 

brasileiro focalizando nas temáticas concernentes ao espaço de trabalho destas 

educadoras que atuam na educação infantil comunitária e nos programas vinculados ao 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A pergunta que nos permeia é 

quais as relações entre trabalho e formação de educadoras no seu reconhecimento 

enquanto trabalhadoras da área socioeducacional? 

Considerando que a precarização do trabalho é um conceito importante que   diz 

respeito a essa particular realidade de trabalho destas educadoras, discutimos esse 

cenário a luz de autores como:  Peroni (2006;2007), Ribeiro (2011), Susin (2009), 

Bobbio (2001), Paludo(2010), Mészáros (2008), entre outros. Para discutir as relações 

entre associações comunitárias e formação de educadoras populares dialogo com 

Sposito(1993), Gohn(1994), Paulo (2010; 2011; 2013), Ribeiro (2008), Kuenzer (2002), 

Ammann (1991),Baierle (1992), Azevedo(2007),Freire (1978; 1988) e Brandão (1985).  

Considerando a questão acima, examinamos essas relações existentes a partir da 

pesquisa de mestrado realizada por Paulo (2013).  Diante disto, apresentamos os limites 

e potencialidades presentes na relação entre o trabalho e a formação de educadoras que 

trabalham em projeto de conveniamento entre o púbico e o privado na execução de 

políticas socais: educação e assistência social. 

 

 

Comunicação: O trabalho de escrita de livros didáticos de história da Amazônia: 

as experiências dos autores. 

Geraldo Magella de Menezes Neto 

 

Palavras-chave: Autores; Experiências; Livros didáticos. 

No início do século XXI, várias editoras no estado do Pará, com o discurso de preencher 

a lacuna da história regional, passam a se dedicar à publicação de livros didáticos sobre 

a história da Amazônia, destinados ao ensino fundamental e ao ensino médio. Tal 

profusão de obras nos faz refletir acerca do processo de produção, no qual uma das 

etapas é a escrita dos autores. Assim, nosso objetivo é analisar o trabalho de escrita dos 

livros didáticos a partir da noção de “experiência”, do historiador inglês Edward Palmer 

Thompson. Entendemos que a escrita dos autores se faz pelas experiências eles que tem 

com as editoras e os agentes sociais envolvidos no processo de produção dos livros, 

com a sociedade, com a discussão acadêmica, com os alunos. Tais experiências não são 

cumulativas ou recebidas de forma passiva, mas estabelecem mediações, oposições, 

sendo reelaboradas no continuamente nas vivências dos autores. Nesse sentido, o 

trabalho de escrita nada tem de neutro, é resultado de uma série de relações sociais e 

intelectuais em que as experiências dos autores são uma parte fundamental, mas não 

exclusiva, na seleção de quais temas da história da Amazônia são vistos como 

fundamentais para o aprendizado dos alunos acerca da história regional, contribuindo 

para a formação de identidades amazônicas. Para investigarmos tais experiências, 

utilizamos como fontes os livros didáticos das editoras paraenses, além de depoimentos 

dos autores a partir de entrevistas. 
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SESSÃO COORDENADA 23 

Gênero, Trabalho e Organizações de Trabalhadoras 

Moderador(a): Glaucia de Almeida Campos 

 

Comunicação:"Precisa-se de um homem para todo o serviço de casa": a 

participação masculina no serviço doméstico carioca (1880-1920). 

Natália Batista Peçanha 

 

Palavras-chave: Serviço doméstico, Masculinidade, Rio de Janeiro. 

Falar em serviço doméstico geralmente é remetê-lo exclusivamente ao serviço 

desempenhado por mulheres, em sua maioria negra, que desempenhavam todos os 

serviços de uma casa. Entretanto, produções acadêmicas vêm desvelando a 

complexidade do serviço doméstico ao redor do mundo, mostrando que a imagem de 

uma domesticidade exclusivamente feminilizada encobre realidades distintas.  O que 

pensar quando o serviço doméstico, que é forjado como uma atividade feminina, é 

realizado por homens? Partindo deste questionamento pretendemos, portanto, analisar a 

participação masculina no serviço doméstico carioca, no período de 1880-1920. 

 

 

Comunicação:Entre rupturas e permanências, uma perspectiva das profissionais 

do sexo dos anos 70 e 80 em Manaus. 

Daizyenne Santos da Silva 

 

Palavras-chave: Trabalho, sexual, gênero. 

A pesquisa em andamento, após reformulações que se deram ao longo do percurso do 

trabalho, traz como um dos objetivos abordar a perspectiva das profissionais do sexo 

que iniciam sua atividade entre os anos 70 e 80, e que em grande parte atuam no 

comércio sexual ainda hoje, especialmente na área central e portuária de Manaus. Nesse 

sentido, quais as rupturas e permanências segundo a sua perspectiva no que envolve sua 

prática profissional. A pesquisa de campo inicia-se no ano de 2015, com a coleta de 

entrevistas que seguem em construção, tendo como abordagem a trajetória de vida em 

que as profissionais vão dando forma às narrativas que vão compondo aspectos 

pessoais, profissionais, bem como suas noções e perspectivas em relação a 

regulamentação da profissão. A estudo conta até o presente momento com 07 

colaboradoras. 

 

 

Comunicação:A guerra das castanheiras: memória, experiência e consciências de 

classe na greve da CIONE (1968). 

Marcelo Henrique Bezerra Ramos 
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Palavras-chave:  experiência, consciências de classe, greve. 

O objetivo deste trabalho é analisar historicamente a greve das castanheiras operárias da 

CIONE, ocorrida em 1968 em Fortaleza, tendo como foco a compreensão dos conflitos 

ocorridos a partir do desenvolvimento de consciências de classe entre aqueles que 

construíam a greve ocorrida em plena 

ditadura civil militar brasileira. Buscamos através deste trabalho, entender como se 

desenvolveu esta consciência, caracterizando-a, compreendendo as experiências que 

tiveram os envolvidos e como estas foram marcantes na construção desta singular greve 

que explodiu num momento de pouca mobilização no movimento operário local e 

nacional visto o alto nível de repressão aos movimentos sociais por parte do Estado 

ditatorial. Utilizaremos para esta pesquisa a metodologia de análise comparativa entre as 

fontes localizadas, panfletos, periódicos, e sobretudo memórias e oralidades, traçando 

assim uma relação de confronto entre as fontes para assim subtrair uma maiorfidelidade 

do que é encontrado. Por fim, chegamos ao entendimento que a experiência de luta 

coletiva através que este grupo de operárias viveu através da greve fortaleceu entre elas 

consciências de que elas eram um ser coletivo e precisavam se organizar de forma 

coletivista para o conflito de interesses com o patrão, para garantir conquistas de seus 

direitos reivindicados. 

 

 

Comunicação:Moradoras do bairro Djard Vieira na cidade de Parintins: 

Cotidiano, lutas e lazer no processo de redemocratização do Brasil (1980-1990). 

Dayanna Batista Apolônio 

 

Palavras-chave: Mulheres, cidade, cotidiano. 

 Por muito tempo as mulheres foram excluídas do que era reconhecido como espaço 

político e social, entretanto, desde o século XIX por meio de diferentes formas e 

variando de espaço para espaço elas vêm mostrando autonomia, reivindicando pelos 

seus direitos. Mas é a partir do século XX com o movimento feminista Norte-

Americano que as mulheres atingiram uma maior visibilidade na sociedade, alcançando 

e possibilitando reformulações no fazer histórico. Daí a importância de conhecer a 

história das mulheres do bairro Djard Vieira no período em que inicia a expansão da 

cidade de Parintins nas décadas de 1980 e 1990, permitindo assim, o acesso ao estudo 

sistematizado sobre acontecimentos pouco evidenciados a respeito da história da cidade, 

por extensão, da figura feminina. Esta pesquisa verifica o caráter das articulações 

sociais e políticas relacionadas às reivindicações de melhorias para o bairro Djard 

Vieira, enfatizando as ações dessas moradoras no viver e lutar pela cidade dentro do 

processo de redemocratização do Brasil. Por meio da história oral foi possível, a partir 

das memórias, conhecer experiências compartilhadas dos sujeitos sociais, 

essencialmente as mulheres. Desse modo, tal procedimento metodológico nos permite a 

reflexão sobre o significado das experiências do indivíduo dentro do contexto social, o 

que também expressa o processo coletivo, assim como perceber o sujeito social inserido 

nas contradições de diferentes espaços (CARDOSO, 2010; PORTELLI, 2007). Por fim, 
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compreendeu-se que as reivindicações das moradoras e moradores estão divididas em 

dois momentos; primeiro quando se quer alcançar saneamento básico, construído táticas 

que visam alcançar objetivos imediatos do cotidiano, desde a água para lavar, fazer suas 

alimentações e tomar banho, assim quando lançam mão de diferentes meios para 

sustentar suas famílias, até as reuniões que ocorriam no barracão da Igreja Católica que 

hoje já está constituída no bairro. Segundo quando há uma organização 

institucionalizada a partir da criação da Associação do bairro auxiliando na luta pela 

retirada da Lixeira Pública de Parintins. E por fim, é preciso rastrear outros olhares 

desses sujeitos sociais na construção das cidades amazônicas, com suas diferentes lutas, 

táticas na construção de um viver melhor, por isso esta pesquisa está em andamento. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 24 

Práticas Políticas e Trabalho 

Moderador(a): Daniel Barros de Lima 

 

Comunicação:“Aos inimigos a lei”: direito e política na cassação do mandato de 

Manoel de Menezes (Florianópolis, 1959). 

Camilo Buss Araujo 

 

Palavras-chave: Direito, Política, Lutas sociais. 

A cassação de um mandato não é um julgamento jurídico, mas possui “caráter sui 

generis”. Assim entendeu o desembargador Osmundo Wanderley da Nóbrega, ao 

validar a Resolução 227 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina que 

cassou o mandato do deputado estadual Manoel de Menezes. O acórdão selou a 

meteórica carreira política de Menezes, eleito em outubro de 1958 pelo Partido Social 

Progressista. Logo em seguida, o político teve sua rádio depredada, fechou seu jornal e 

disse ter sido vítima de uma tentativa de assassinato. Deixou a capital de Santa Catarina 

em direção ao Rio de Janeiro. Retornou apenas alguns meses quando o juiz Euclydes 

Cerqueira Cintra decretou sua prisão preventiva. A derrocada de Menezes acontece 

semanas depois da eleição para a prefeitura de Florianópolis, em que era considerado 

favorito com uma campanha que invocava a defesa dos trabalhadores contra os 

“tubarões” do comércio e os “políticos interesseiros”. O processo de cassação de 

Manoel de Menezes tramitou em cinco dias na Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina. No entanto, o rito processual e a celeridade do trâmite não podem ser 

analisados isoladamente. As tensões sociais e as disputas políticas dos anos anteriores 

são fundamentais para compreender a decisão dos parlamentares catarinenses. Através 

da análise de fontes variadas, como o processo de cassação, a cobertura dos jornais e os 

dados eleitorais das eleições disputadas por Menezes, este trabalho pretende expor as 

imbricações entre a deposição do deputado e as questões sociais e políticas da época. 

 

Comunicação:Fábio Lucena: Um Senador Amazônida (1940/1987) 

Giovanny Amaral 
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Palavras-chave:Trajetória política, Ditadura Militar, Senado Federal. 

Nossa pesquisa está centrada na construção da biografia do bancário, jornalista e 

político Fábio Pereira de Lucena Bittencourt (1940-1987), vereador de Manaus (1973-

1977), (1977-1983) e Senador pelo Amazonas (1983-1987). Nosso estudo buscará 

superar uma biografia positivista, narrativa, focada no sujeito como capaz de conduzir 

os rumos dos acontecimentos. Dessa forma, as fontes orais nos ajudará a compreender a 

trajetória pessoal, profissional e política de Lucena e compor uma biografia crítica da 

personagem estudada. Também buscaremos suporte teórico nos estudos de Marx(1974-

1989), Levi (1992), Burke, (1992), Remond (2003), Guinzburg (1989, 2006), Pinsky 

(2008), Meihy (1996), Amado e Ferreira (1996), Cardoso e Vainfas (2012) Bourdieu 

(1989) e outros que estudaremos no decorrer da pesquisa. O tema escolhido pretende 

contribuir para a compreensão da conjuntura política do período estudado. A trajetória 

política de Fábio Lucena se confunde com o período de transição da Ditadura 

Militar/Democracia, com a Redemocratização do Brasil. Nesse sentido, a análise da sua 

trajetória política poderá fornecer subsídios para o entendimento desse importante 

momento histórico do Brasil, que culmina com a elaboração da ¨Constituição Cidadã¨, 

segundo Ulysses Guimarães. 

Lucena não tinha formação acadêmica, cursou Direito e Economia na UFAM, mas não 

os concluiu. Entretanto, constatamos em nossa pesquisa, que era um autodidata, um 

leitor voraz. Seu escritos na imprensa, na câmara e no Senado revelam um intelectual 

crítico. Lucena possuía uma retórica poderosa, da mesma forma que se defendia dos 

ataques sofridos, derrotava inimigos com sua oratória genial (capital cultural). 

Em nossa pesquisa percebemos que Fábio Lucena era uma pessoa carismática. Sua 

trajetória política revela um político combativo e atuante. O início de sua trajetória 

ocorre no Sindicato dos Bancários, quando ingressou no Banco do Brasil em 1961. 

Lucena tinha uma rede de relacionamentos que ia do cidadão comum aos grandes chefes 

políticos do Amazonas e do Brasil. Apesar de ocupar cargos políticos relevantes, como 

vereador de Manaus e depois como Senador da República, frequentava os botequins de 

Manaus regularmente, onde tinha contato com populares e intelectuais. Lucena era um 

político atípico na conjuntura estudada. Em plena Ditadura denunciava a corrupção e os 

desmandos de militares e civis, sem se intimidar, o que lhe gerou vários inimigos 

políticos e pessoais. Nosso estudo buscará aprofundar nosso conhecimento (através das 

entrevistas com os colaboradores) afim de entender como se constituía suas redes de 

relacionamentos pessoais, familiares, profissionais e políticas, como seu comportamento 

ambíguo (seu alcoolismo) afetou seus relacionamentos familiares e sua trajetória 

política. 

 

Comunicação: Mi querido general Perón: práticas epistolares na Argentina 

peronista (1946-1955). 

Mayra Coan Lago 

 

Palavras-chave: Cartas; trabalhadores; Perón. 
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Neste trabalho inicial procuraremos estudar a construção de imaginários sociais pelos 

trabalhadores durante o Primeiro Peronismo, a partir da prática epistolar. Para lograr o 

objetivo, selecionamos como fontes principais as cartas enviadas à Juan Domingo 

Perón, por ocasião da promulgação dos Planos Quinquenais, entre os anos 1946-1955, 

recebidas inicialmente pela Secretaria de Assuntos Técnicos da Presidência e 

posteriormente pelo Ministério de Assuntos Técnicos da Presidência. O diálogo “direto” 

com o presidente nos permite mais do que notar as circularidades, apropriações e 

ressignificações do discurso peronista, refletir sobre as múltiplas percepções do “fazer-

se” dos trabalhadores, tal como sobre a produção de sentidos por estes trabalhadores, 

tentando associar uma série de elementos que surgem nas cartas como a compreensão 

da conjuntura em que estão inseridos, a percepção de si diante do novo momento, os 

distintos papéis assumidos por estes trabalhadores e as relações com o governo 

peronista, considerando as distintas conjunturas do primeiro e do segundo governo de 

Perón. 

 

Comunicação:Trabalho e cidade: trabalhadores e associações operárias na 

Manaus dos anos 30. 

Maurício Medeiros Oliveira 

 

Palavras-chave: Mundos do trabalho, Tensões sociais, Estado varguista. 

Esta pesquisa busca realizar uma reflexão acerca das dimensões dos mundos do trabalho 

em Manaus durante os anos 30, ou seja, período correspondente ao governo Vargas, 

levando em consideração a maneira como os trabalhadores se organizavam frente às 

tensões sociais geradas pelas relações antagônicas, que se construíam no espaço urbano, 

entre estes trabalhadores e as associações operárias e a classe patronal, bem como a 

relação destes trabalhadores e representações trabalhistas com o Estado varguista. Trata-

se de uma tentativa de colaborar com a produção acadêmica local que se preocupa cada 

vez mais com a compreensão histórica da temática referida. 

 

SESSÃO COORDENADA 25 

Lutas por direitos e Legislação Trabalhista (Sala 6) 

Moderador(a): Samuel Carvalheira de Maupeou 

 

Comunicação: Justiça do trabalho e luta pela terra em Pernambuco: o sítio como 

espaço de mobilização (1980-1990). 

Samuel Carvalheira de Maupeou 

A historiografia produzida, a partir do final dos anos 1970, sobre as relações trabalhistas 

na Zona Canavieira de Pernambuco se concentra, sobretudo, na atuação de 

organizações, partidos e sindicatos pela defesa dos trabalhadores rurais e também na sua 

ação mediante a Justiça do Trabalho. No entanto, esta produção se restringe a abordar, 

majoritariamente, a segunda metade dos anos 1950 e o início dos 1960, pois tal recorte 

temporal compreende a efervescência sociopolítica ocorrida na região durante os anos 
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que antecederam o Golpe Militar de 1964, tema bastante atraente e de grande relevância 

historiográfica. Tal predileção pela temática não permite, portanto, que se abranjam 

outras formas de mobilização e resistência dos trabalhadores rurais surgidas a partir do 

início dos anos 1980. É o caso, por exemplo, dos movimentos de ocupação de terra que 

emergiram neste momento e que contaram com o apoio significativo de diversas outras 

forças políticas (sindicatos rurais, partidos e organizações de luta pela terra). Esta 

ausência de produções acadêmicas sobre o tema contribui para reafirmar uma 

abordagem separada e distintiva entre, de um lado, a luta salarial e a atuação sindical e, 

de outro, a luta pela terra e os movimentos que promovem as ocupações como forma de 

reivindicação. Tal separação, vista quase como imanente, deve-se, fundamentalmente, 

ao estudo de dois momentos distintos da mobilização dos trabalhadores rurais. Esta 

escolha metodológica faz perder de vista a percepção das possíveis relações existentes 

entre essas duas lutas, aparentemente distintas. Desta forma, a utilização das fontes da 

Justiça do Trabalho e, mais especificamente, das Juntas de Conciliação e Julgamento 

dos Tribunais Regionais do Trabalho ficam restritas a uma análise das condições de 

trabalho e da luta salarial, bem como dos conflitos trabalhistas entre patrão e 

empregado. Não se relaciona, de modo algum, a atuação dos trabalhadores rurais e de 

seus sindicatos na esfera jurídica com a luta pela terra. Visando romper com a 

perspectiva predominante, esta pesquisa analisa, inicialmente, as reclamações 

trabalhistas das JCJ dos municípios de Nazaré da Mata e Goiana (TRT-6ª Região, 

Pernambuco) entre os anos de 1980 e 1985. Procura-se, com isto, mostrar que o TRT, 

tradicionalmente voltado à defesa das reivindicações salariais e dos direitos trabalhistas, 

constituiu-se também num importante espaço de efetivação da luta pela terra, sobretudo 

a partir da exigência do cumprimento da Lei do Sítio (1965). Em seguida, procura-se 

mostrar, a partir de fontes orais, como os relatos dos trabalhadores que participaram dos 

movimentos de ocupação de terra revelam também uma origem fortemente ligada ao 

sítio. Sendo assim, procura-se entender o sítio como um elemento legitimador da luta 

pela terra na Zona Canavieira do estado de Pernambuco. Por um lado, a Lei do Sítio 

constituía o argumento jurídico a partir do qual se lutava pela permanência na terra e 

pelo direito a uma pequena produção. Por outro, esse mesmo sítio é percebido como 

uma espécie de “economia moral”, segundo a concepção de Thompson, sobre a qual 

estaria consuetudinariamente pautada grande parte das reivindicações dos trabalhadores 

rurais que compuseram os movimentos de ocupação de terra. 

 

Comunicação: O operário soldado e a legislação trabalhista: a criação do front 

interno durante a Segunda Guerra Mundial. 

Tamires Xavier Soares 

A década de 1940, foi de muitas mudanças no âmbito da legislação do trabalho. Em 

1941 a Justiça do Trabalho é instituída, e em 1943 foi decretada a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), a qual previa várias pautas do movimento operário da época. 

No entanto, também na década de 1940, mais especificamente em 1942, o Brasil 

rompeu sua política de neutralidade, e passou a lutar ao lado dos Aliados, na Segunda 

Guerra Mundial. A entrada do país na guerra implicou na criação de uma campanha de 
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mobilização, a qual possibilitava a flexibilização e retirada de vários direitos 

conquistados pelos trabalhadores.  

Foram criados vários decretos-lei, entre esses, o n. 4.639, de agosto de 1942, que 

deliberava a respeito das jornadas de trabalho, permitindo que empresas de serviços 

públicos ou que a produção fosse de interesse à produção ou à defesa nacional, 

estendessem suas jornadas de trabalho para dez horas. Também previa acréscimo de 

20% sobre a remuneração normal das últimas horas trabalhadas, e se houvesse 

“necessidade imperiosa”, poderia estender a duração do trabalho além do limite fixado 

na lei. 

O decreto-lei n. 4.902, de 31 de outubro de 1942, tratava sobre as obrigações que as 

empresas teriam com os funcionários convocados, entre essas estava o pagamento 

mensalmente de 50% do salário do funcionário durante o período em que o mesmo 

estivesse convocado.  

O decreto-lei n. 5.689, de 22 de julho de 1943 previa que enquanto durasse o estado de 

guerra, não seria permitido aos empregadores rescindir contratos de trabalho com 

empregados reservistas, em idade de convocação militar. A demissão de tais 

trabalhadores só era permitida em casos de justa causa, ou se este manifestasse vontade 

de sair do emprego. 

Contudo, o objetivo do projeto tese é investigar e analisar os conflitos trabalhistas 

gerados a partir da campanha de mobilização em prol da Segunda Guerra na cidade de 

Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. Neste artigo, iremos nos deter em um processo 

pleiteado pelo trabalhador Alexandre Specht Filho contra o empregador João Dalegrave, 

na Justiça do Trabalho de Porto Alegre, em 1943. 

 

 

Comunicação: Do reduto ao chão da fábrica: tradições de resistência e luta no 

movimento sertanejo do Contestado e na organização dos trabalhadores da 

Lumber Company. 

Alexandre Asssi Tomporoski 

 

Palavras-chave: Movimento Sertanejo do Contestado; Trabalhadores da Lumber 

Company; resistência. 

Este estudo tem por objetivo analisar duas formas distintas de resistência estabelecidas 

no interior de Santa Catarina, no início do século XX. A primeira delas consistiu no 

movimento sertanejo do Contestado (1912-1916), deflagrado pela população camponesa 

espoliada do planalto catarinense, com o intuito de resistir à destruição de seu modo de 

vida, ameaçado pela construção da ferrovia São Paulo - Rio Grande e pela instalação da 

Lumber Company, na época, a maior madeireira da América do Sul, ambas financiadas 

pelo capital internacional. A segunda consistiu na organização e luta dos trabalhadores 

da ferrovia e da madeireira, especialmente nos momentos de deflagração de 

movimentos grevistas, intensificados no período de expansão do movimento operário 

nacional, entre os anos de 1917 a 1919. A proximidade cronológica e a semelhança 

geográfica entre o movimento sertanejo e a onda de greves deflagradas – 
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principalmente, na Lumber Company – motivaram uma ampla pesquisa à literatura 

especializada, além do cruzamento de entrevistas e fontes diversas, dentre as quais, 

depoimentos de prisioneiros inquiridos após o término dos embates do movimento 

sertanejo. Esse esforço resultou na identificação de um indivíduo que transitou entre os 

dois mundos, primeiro, engrossando as fileiras rebeldes do movimento sertanejo do 

Contestado, inclusive, ferido em combate; posteriormente, na condição de trabalhador 

da Lumber Company. Conclui-se que a resistência, a organização e a luta dos excluídos, 

visando assegurar o reconhecimento e o cumprimento de seus direitos, constituem uma 

tradição sólida, a qual, não obstante ter atingido seu auge no movimento sertanejo do 

Contestado (1912-1916), foi reinventada de modo dinâmico e ininterrupto naquele 

território. 

 

 

Comunicação: Trabalho análogo a de escravo no interior paulista: ações do 

Ministério Público do Trabalho antes da reformulação do Código Penal brasileiro 

(1993-2003) 

Nauber Gavski da Silva 

 

Palavras-chave: Trabalho escravo, Ministério Público do Trabalho. 

Comparando realidades distintas no tempo e espaço, Rebecca Scott (2013) propôs o 

entendimento de que as formas de exploração do trabalho chamadas de “escravidão”, 

tanto a legalmente aceita até o século XIX quanto a contemporânea, ilegal, se 

caracterizam não pela condição jurídica de submissão de uma pessoa a outra na forma 

de um bem, supostamente derivada de um direito de propriedade; mas antes se define 

como condição socialmente reconhecida do exercício de direitos de posse de uma 

pessoa sobre outra que, a rigor, independe de um título de propriedade. Já Robert Slenes 

(2014) aponta que não se trata de verificar se a escravidão enquanto trabalho legalmente 

sancionado difere significativamente de outras formas de trabalho forçado na 

estruturação das relações humanas ou se tem impacto social maior. Mas antes se, 

subjacente à diversidade dos sistemas, podemos identificar lutas similares para definir o 

grau de controle dos trabalhadores, sobre suas vidas e possibilidades de vida. Em suma, 

ambos chamam atenção para a relação social entre partes antagônicas dos mundos do 

trabalho, passado e presente, que recebem a designação de “escravidão”. 

No Brasil republicano, a escravidão não desaparece completamente como forma de 

exploração do trabalho com a abolição. Existe uma série de indícios apontando a 

constância de formas de trabalho forçado em diversas regiões desde a primeira metade 

do século XX, com casos predominantemente rurais e alguns urbanos (GUILLEN, 

2007, p. 620-622). 

 “Trabalho análogo a de escravo”, “trabalho escravo” ou “trabalho escravo 

contemporâneo”, são termos utilizados para descrever um mesmo fenômeno 

relativamente ainda mais recente na história do Brasil. Apontado como efeito de 

políticas governamentais de ocupação de terras de florestas na região amazônica do país 

desde os anos 1970, passou a ser encontrado no Centro-Oeste, no interior do Nordeste e 
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chegou aos diversos estados de todas as regiões do país, inclusive mais ricas, como 

atesta o estado de São Paulo (SLENES, 2014; GOMES, 2013). 

Pelos menos desde os anos 1940 há legislação penal classificando como crime a 

submissão de uma pessoa à condição análoga a de escravo no Brasil (GOMES, 2015). 

Em todo caso, é muito recente a mobilização de agentes governamentais para o combate 

do fenômeno denunciado há algumas décadas. Os anos 1990 são momento chave para 

verificar como foram sendo elaborados e utilizados os elementos conceituais e legais 

referentes ao tema. Para Ângela de Castro Gomes (2013), é somente a partir desse 

momento que ocorre o reconhecimento, por parte do Ministério Público do Trabalho e 

dos magistrados da Justiça do Trabalho, da necessidade de desvincular “escravidão” da 

noção de propriedade de uma pessoa sobre outra. 

Assim, analisamos como os diferentes atores envolvidos com o tema se engajaram na 

definição do que entendiam ser ou não ser trabalho análogo a de escravo, no interior de 

São Paulo, através de procedimentos investigatórios do Ministério Público de Trabalho, 

referentes ao período de 1993 a 2003. Neste ano, a alteração do Código Penal mudaria o 

quadro, favorecendo uma classificação mais sutil sobre aquela forma de exploração do 

trabalho. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 26 

Conflitos, Identidades e Trabalho 

Moderador(a): Yanina Leonardi 

 

Comunicação: Un proyecto cultural para los obreros: la CGT durante el primer 

peronismo. 

Yanina Leonardi 

Palavras-chave: cultura, obreros, peronismo. 

La incursión de las políticas públicas en la esfera cultural durante el período 1946-1955 

se concretó en un proyecto de gran complejidad que en algunos casos tuvo a los obreros 

como receptores o productores exclusivos del mismo. La entidad elegida desde el 

gobierno como la encargada para llevar a cabo esta planificación fue la Confederación 

General del Trabajo (CGT). Esta institución diseñó un proyecto cultural y educativo, 

cuyos fundamentos y contenidos corresponden a los de la planificación oficial, que 

estaba integrado por varias formaciones y actividades. Todas estas prácticas se 

caracterizaron por generar formas asociativas a la vez que establecer nuevos hábitos 

educativos y recreativos entre los trabajadores. Se le otorgaba al obrero el derecho a la 

recreación, al ocio y al consumo cultural, al mismo tiempo que la capacitación. 

Entonces, la CGT, en tanto entidad mediadora entre el Estado y los trabajadores, 

postuló en su proyecto cultural a la educación, el esparcimiento y la capacitación como 

sus núcleos centrales, complementando así el objetivo de la inserción social propuesto 

por la planificación nacional. El propósito de este estudio es analizar el proyecto 

cultural de la CGT durante el primer peronismo, las prácticas y formaciones que lo 

integraban, la particularidad y funcionalidad de las mismas. Consideramos que el 
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análisis de estas experiencias nos permite conocer e indagar en las creencias, conductas 

e imaginarios presentes en la conformación de una identidad obrera en el marco del 

primer peronismo. 

 

 

Comunicação: Trabajadores, Vivienda e identidad. Conflicto y subordinación en la 

Industria del cemento El Melón, Chile 1930-1960. 

Hernan Venegas Valdebento 

 

La propuesta, analiza las características de la gestión de la fuerza de trabajo en una 

empresa monopólica chilena Cemento El Melón, 1930 -1960. Cementó El Melón se 

emplazó en la pequeña ciudad de La Calera e intervino directamente en el espacio 

urbano con una serie de iniciativas destinadas a desmovilizar a los trabajadores y 

afianzar los lazos de lealtad de los mismos hacia la empresa. Inscrita dentro de las 

prácticas de control extensivo, la estrategia de Cemento El Melón diseñó espacios 

físicos (poblaciones obreras) acercándose a las prácticas del urbanismo paternalista en 

que  las jerarquías sociales se reprodujeron en la ocupación del  espacio físico, 

interviniendo además, con cierto éxito, en los ámbitos privados de los trabajadores y sus 

familias, fortaleciendo una identidad obrera ligada a la fábrica y sus alcances materiales, 

la que entró en disputa con una propuesta de carácter  sindical y política de naturaleza 

más autónoma. 

 

Comunicação: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones Expansión 

territorial y conflictos laborales  (1920-1970). 

Enzo Videla 

 

Palavras-chave: Industria Papelera- Bienestar -Conflicto Social. 

 La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones se originó a principios del siglo XX 

concentrando entidades productoras similares. El proyecto industrial fue creado por 

iniciativa de la familia Matte, una de los grupos de la elite más tradicional de la 

sociedad chilena. La aparición de esta nueva empresa provocó la modernización de las 

relaciones laborales y productivas en la zona rural del centro y sur de Chile en donde se 

instalo a los largo del siglo XX. El despliegue económico de la industria se baso en una 

integración vertical y horizontal de actividades productivas. Esa interacción provocó 

distintas reacciones que van desde el consenso a la tensión con los actores laborales y 

locales. Una de las prácticas más significativa de la industria fue la implementación de 

los programas de vivienda y salubridad que presento claros aciertos y que genero 

nuevos temas a discutir en los conflictos sociales que se suscitaron. En esta 

comunicación, se explorará el contenidos de las coyunturas de protesta laboral de los 

obreros y empleados en la distintas faenas industriales de la empresa. 

Los registros documentales útiles para nuestro propósito fueron las memorias anuales de 

la industria y diversas publicaciones generadas por ella. Además, se ha revisados 
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publicaciones de asociaciones internacionales, del Estado Chileno e informes de otras 

naciones interesada en la industria del papel y la pulpa 

 

 

 

Comunicação: Trabalhadores imigrantes no Brasil e na Argentina: repressão e 

imprensa na passagem do século XIX para o XX. 

Endrica Geraldo 

Palavras-chave: Imprensa; repressão; direitos. 

Esta apresentação possui como foco os debates promovidos na imprensa operária e na 

de grande circulação a respeito da formulação e execução de políticas repressivas contra 

trabalhadores imigrantes durante o final do século XIX e início do século XX. O 

objetivo é delinear as relações e articulações entre os casos brasileiro e argentino, no 

que diz respeito à produção de um debate público sobre trabalhadores estrangeiros e 

sobre as formas de controle que foram promovidas. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 27  

Trabalhadores (as), Fontes orais e memórias na Amazônia Contemporânea  

Moderador(a): Patrícia Rodrigues da Silva 

 

 

Comunicação: Relações de gênero no Porto de Manaus: carregadores e 

carregadoras de mercadorias e bagagens (1990-2015. 

Rafaela Bastos de Oliveira 

 

Esta pesquisa visa discutir as relações de gênero dentro da categoria dos carregadores e 

carregadoras de bagagens e mercadorias do Porto do Centro de Manaus, no período 

entre 1990 e 2015. Não discordamos que, no caso de Manaus, a maioria das pessoas 

exercendo a atividade de carregamento de bagagens e mercadorias são do sexo 

masculino, mas a existência de mulheres entre os trabalhadores desta atividade nos 

alerta para o perigo das generalizações e nos impõe a necessidade de refletir sobre as 

especificidades das experiências femininas neste local, seus enfrentamentos cotidianos 

na luta pela ocupação do espaço de trabalho, os sentidos que atribuem à suas lutas e 

como forjam sua sobrevivência.  

As experiências das carregadoras e carregadores foram possíveis através de suas 

narrativas orais cedidas em entrevistas, no qual muitas delas imbuídas de 

enfrentamentos diante o mundo do trabalho, que para além de objetivação na 

manutenção da vida na cidade, está relacionada ao desejo de fazer aquilo que se tem 

habilidade e afinidade. Uma dos primeiros embates é quebra do estereótipo é o exercício 

de uma atividade por mulheres que fora construída por muito tempo como atividade 

para homens. Joan Scott ao refletir sobre gênero, o coloca como integração entre duas 
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proposições: gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseados nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e uma forma primeira de significar as relações de 

poder.  

Para as mulheres, a atividade enquanto carregadoras está envolto do preconceito 

dirigido a elas por seus companheiros de trabalho  que se baseiam, ainda, em aspectos 

como força física, quando não as atividades  por elas exercidas a partir das falas deles 

são relegadas a uma diferenciação, portanto, muitas vezes distantes. 

 

 

Comunicação: “Na época, a notícia era que Manaus era muito bom, a Zona Franca 

tinha chegado”: O impacto dos  paraenses ao chegarem à Manaus (1970-2014). 

Marineide da Silva Ribeiro 

 

Palavras-chave: História Oral, paraenses, migração. 

Vimos que, atualmente, os migrantes paraenses enfrentam uma série de contradições em 

Manaus e que tratam essas contradições, no seu cotidiano, de diferentes formas. Na 

verdade, a rivalidade entre amazonenses e paraenses, que tem sido paulatinamente 

construída e consolidada desde a última década do século XX, tem revelado uma 

acirrada disputa pelo mercado de trabalho no território manauara.  

O nascimento/crescimento do preconceito que tem como objeto o “paraense”, 

materializado fundamentalmente na pecha de “ladrão”, coincide com o momento em 

que o Brasil aderia de forma efetiva e irreversível ao neoliberalismo e ao processo de 

globalização. As consequências mais imediatas desse processo no cotidiano da cidade 

puderam ser sentidas por milhares de trabalhadores, que, desde então, têm perdido os 

seus empregos em função da chamada reestruturação tecnológica. Todo esse processo 

tem resultado na extinção de muitos postos de trabalho e, consequentemente, na 

escassez cada vez maior de empregos nas diversas indústrias fixadas no Distrito 

Industrial da Zona Franca de Manaus. 

Mas a cidade que, hoje em dia, impõe contradições e dilemas aos paraenses já se 

mostrou mais atraente e menos contraditória, pelo menos nas representações  de muitos 

migrantes que sonharam com uma vida melhor nos anos de 1970 e 1980. 

A cidade do presente carrega um conjunto de elementos que foram e vão sendo 

incorporados ao longo de seu processo histórico. Compreender a cidade significa 

compreender “[...] as relações sociais desenvolvidas na cidade que, em última análise, 

acabam por definir e delinear a paisagem urbana, a imagem da cidade” (FENELON, 

2006, p. 6).  

É nesse sentido que estamos buscando refletir as vivências e experiências de um grupo 

de migrantes na cidade de Manaus ao longo dos anos. Suas formas de inserção, 

adaptação, embates e conflitos, que têm contribuído para a constituição efetiva das 

relações sociais dessa espacialidade. 

 

Comunicação: Memórias, comunidade rural, organização política. 

Johmara Assis dos Santos 
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Palavras-chave: memórias, comunidade rural, organização política. 

Pensar os trabalhadores rurais é evidenciar o mundo de homens e mulheres que 

diariamente constituem suas vidas distante do chamado mundo urbano, distribuídos em 

comunidades rurais localizadas nas margens dos rios. Por muito tempo perdurou-se uma 

relativa invisibilidade sociopolítica, desconsiderando seus modos de vidas e suas 

experiências. Sendo assim, a luz dos estudos sobre a comunidade Bom Jesus do Bacuri, 

localizada na região de várzea alta na margem direita do Lago de Tefé – Amazonas, 

buscamos  valorizar as experiências dos trabalhadores rurais enquanto sujeitos  ativos da 

História, evidenciando seus modos de vida, quase sempre permeado de muitas 

dificuldades,  solidariedade e luta. Nesse trabalho buscamos evidenciar o cotidiano dos 

moradores da comunidade, através da dinâmica socioeconômica e cultural, assim como 

o processo de organização política formalizada por meio da criação da comunidade.  

A comunidade Bom Jesus do Bacuri foi criada em 1971, com o auxílio do Movimento 

de Educação de Base  que junto com os habitantes do local, iniciaram um processo de 

organização política, reconhecida através de um estatuto comunitário registrado em 

cartório e a formação da associação agroextrativista dos moradores do Bacuri – 

ASACOMB que tinha a finalidade de melhorar as condições de vida das 15 famílias que  

lá viviam  por meio da realização de trabalhos coletivos, e posteriormente buscar apoio 

junto ao poder público. 

 

Comunicação: Mulheres manauaras de 1935-1945: um olhar sobre os processos 

judiciais. 

Isabel Saraiva Silva 

 

Palavras-chave: Arquivo do Judiciário. Relações de gênero. Manaus. 

 Tendo em vista que na primeira metade do século XX, prevalecem aspectos 

tradicionais das relações de gênero baseados na estreita ligação das mulheres com a 

maternidade e o mundo privado, valorização da castidade feminina e uma moral sexual 

diferenciada entre homens e mulheres, a crescente presença feminina nos espaços 

públicos, impulsionada principalmente pelo trabalho e pela ampliação das 

oportunidades de estudo, gerou certos “conflitos” dentro da sociedade, ligados as 

diferentes opiniões que a abertura de novos campos de atuação para as mulheres 

causava dentro da sociedade. 

Os anos escolhidos para análise (1935 a 1945) correspondem aqueles que por motivos 

ainda não devidamente explorados, apresentam maior abundância de processos em boas 

condições de manuseio dentro do Arquivo do Judiciário Amazonense. Este período está 

localizado num contexto nacional de grandes debates sobre os direitos civis das 

mulheres, onde após a conquista do voto em 1932, acaloram-se os debates sobre a 

ampliação dos direitos civis das mulheres casadas. (MARQUES, 2008). 

Em Manaus, (PINHEIRO, 2001) destaca que no final do século XIX e início do século 

XX, o auge econômico da borracha amplia as oportunidades femininas nas mais 

variadas áreas, tanto no setor formal quanto no informal. A autora destaca ainda a 
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possibilidade de uma educação mais completa, em cursos profissionalizantes e de 

ensino superior, abrindo outros caminhos para as mulheres além dos papeis tradicionais 

de esposa e mãe. Esta historiadora menciona também a resistência que os setores mais 

conservadores da sociedade mantiveram em relação à saída das mulheres do espaço 

privado, levando muitos pais a utilizarem a opção de pagar professores particulares, 

para evitar que suas filhas saíssem da segurança de seus lares. 

À medida que a distância entre homens e mulheres diminuía, aumentava a demarcação 

dos horários em que as mulheres podiam transitar e se intensificava a valorização do 

autocontrole através dos “modelos de bom comportamento”. Por várias vezes é possível 

ler nos processos expressões como: aquele não era o comportamento que se esperava de 

uma senhora casada, ou aquele não era o comportamento que se esperava de uma moça 

de família. O que era um bom comportamento? Entre outras coisas, era saber por onde 

andar, a que horas andar e com quem andar. O discurso do Poder Judiciário reforçava 

constantemente a valorização da mulher honesta. A honestidade de uma mulher era 

sempre medida em relação a sua sexualidade. Assim, para merecer o status de honesta 

ela deveria ser recatada, viver sob a vigilância da família e evitar demasiado contato 

com o espaço público. “No caso de moças solteiras, a honestidade era, portanto, uma 

condição social e um atributo moral selado por um estado fisiológico” a virgindade. 

(CAULFIELD, 2000:78). Para uma mulher casada, a honestidade estava baseada em 

saber os horários em que poderia se deslocar pela cidade, viver em função da família e 

devotar extrema fidelidade ao marido. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 28 

Conflitos de Classe na Justiça do Trabalho 

Moderador(a): Amaury Oliveira Pio Junior 

 

 

Comunicação: A Justiça do Trabalho no Brasil: a gestão de acervos e a pesquisa 

histórica. 

Rita de Cássia Mendes Pereira 

 

Os documentos produzidos no âmbito das Juntas de Conciliação e Julgamento e, desde 

1999, das Varas do Trabalho de todo o Brasil, estão entre as fontes privilegiadas para o 

estudo do trabalho e suscitam ações permanentes de organização e conservação. Em 

várias universidades brasileiras organizam-se centros e núcleos de documentação e 

pesquisa dedicados a pensar e executar ações de preservação e de pesquisa, com o 

propósito da recuperação da memória dos indivíduos, grupos sociais e instituições 

contemplados nas fontes da Justiça do Trabalho. A abordagem comparativa dos autos 

processuais permite elucidar continuidades e traços peculiares de atuação dos juízes-

presidentes, a quem cabia a elaboração dos pareceres sobre os quais iriam se posicionar 

os juízes classistas; possibilita identificar argumentos e padrões de comportamento dos 

reclamantes e dos reclamados que, pessoalmente ou por interpostas pessoas, se 
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apresentavam à Justiça do Trabalho em busca de soluções para os conflitos associados 

às relações de trabalho; faculta aos pesquisadores traçar um perfil geral – quanto à 

categoria, o gênero, a idade – dos trabalhadores que acionaram a justiça em busca de 

direitos; viabiliza refletir sobre as principais atividades econômicas e o peso do rural e 

do urbano nos ritmos da economia regional no período abarcado pelos grupos 

documentais. Enfim, uma abordagem quantitativa do número de reclamações 

apresentadas pelos trabalhadores às juntas indica o reconhecimento e a confiança dos 

trabalhadores no judiciário trabalhista, tomado como espaço de reivindicação e luta 

contra um patronato “negligente” no cumprimento da legislação. Entretanto, essas 

perspectivas de pesquisa só ganham concretude se garantidas as condições de 

conservação e acesso à documentação em bases seriadas e a construção de bases de 

dados capazes de orientar os pesquisadores na abordagem da documentação. As tarefas 

de manutenção, ordenação e indexação de dados têm mobilizado, também, gestores e 

funcionários da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. O Tribunal Superior do Trabalho, 

Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho de várias partes do país destinam 

espaço físico e recursos humanos para o tratamento arquivístico dos seus acervos. Os 

resultados do trabalho desenvolvido nas universidades e nos tribunais ocupam um 

espaço cada vez mais relevante em eventos e publicações periódicas de natureza 

multidisciplinar que têm como foco o trabalho e os trabalhadores no Brasil 

contemporâneo. Constitui o escopo desse trabalho apresentar e refletir sobre distintos 

modelos de ação adotados no sentido da preservação de acervos do judiciário trabalhista 

e discutir os fundamentos teóricos e arranjos metodológicos que sustentam as 

experiências de pesquisa resultantes da exploração destes acervos. 

 

 

Comunicação: A implantação da Inspetoria Regional do Trabalho como 

instrumento do projeto varguista no Amazonas - 1932-1936. 

Amaury Oliveira Pio Junior 

 

Após a criação do Ministério do Trabalho, ainda no início do Governo Provisório de 

Getúlio Vargas em 1930, surgem concomitantemente diversos órgãos administrativos, 

que viriam a dar suporte as intenções de implantação de um novo conjunto de leis 

trabalhistas, as quais o Brasil de fato presenciaria ao longo daquela década.   

Em 1931, por exemplo, surge o Departamento Nacional do Trabalho, ao qual no ano 

seguinte estariam subordinadas as Inspetorias Regionais do Trabalho. Pretendia-se 

inicialmente quanto a estas Inspetorias, uma função  fiscalizatória  ao cumprimento de 

leis como a da jornada de 8 horas diárias de trabalho nas indústrias, a igualdade salarial 

de gênero e a proibição do trabalho em lugares insalubres.  

Porém, sob um olhar mais rigoroso, nota-se prontamente que estas instituições logo 

desempenharam funções mais abrangentes, tornando-se instrumentos essenciais para a 

difusão perante a classe trabalhadora, das vantagens quanto a adesão às novas leis de 

trabalho e de sindicalização sob os moldes varguistas.  
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Utilizando o caso da Inspetoria Regional do Trabalho no Estado do Amazonas entre 

1932 e 1936, é possível constatar que parte significativa dos trabalhadores, acolheram 

não somente as novas leis de trabalho e sindicalização, mas também incorporaram boa 

parte do embrionário conjunto de ideias políticas que viriam mais tarde, a serem por 

Vargas, reunidas sob a designação de Trabalhismo. 

 

 

Comunicação: Conflitos de classes no Tribunal Superior de Trabalho: o salário e a 

estabilidade do trabalhador entre 1946 e 1954. 

Alessandra Belo Assis Silva 

 

Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa mais ampla, cujo objetivo central é 

investigar a interferência de diferentes atores (juízes, advogados, trabalhadores e 

patrões) nos processos decisórios da Justiça do Trabalho. Isto será possível por meio da 

análise dos recursos impetrados pelas partes na última instância judicial, o Tribunal 

Superior do Trabalho, no período de 1946 a 1968. Para esta apresentação, privilegiei 

uma análise que leva em conta as disputas relativas ao salário dos trabalhadores e 

àquelas que tem como pano de fundo a questão da estabilidade no emprego entre os 

anos de 1946 e 1954. As fontes principais consistem em registros dos debates e das 

decisões dos juízes contidos nas notas taquigráficas do TST, que constituem um 

conjunto documental rico e praticamente intocado pelos pesquisadores. Analisarei as 

sentenças desse período, no intuito de verificar como os juízes do TST, favoráveis a 

uma ou outra parte, proferiram suas decisões frente a pressões do movimento operário e 

da classe patronal. Procurarei compreender como se deram mudanças e continuidades 

em relação aos direitos dos trabalhadores a partir dos chamados “dissídios individuais”, 

tendo em mente os impactos causados por essas transformações na luta por direitos de 

trabalhadores e na própria legislação social. Desta maneira, parto da hipótese de que os 

conflitos de classes presentes nos dissídios individuais tinham uma relação bastante 

próxima com uma “dimensão coletiva de direitos”, na medida em que podiam ser 

vetores de mudanças na legislação trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 29 

Raça, imigração e trabalho nas Américas 

Moderador(a): Luciana da Cruz Brito 
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Comunicação: Rumo a um paraíso escravista: Imigrantes confederados e a 

exploração do trabalho escravo no Brasil. 

Luciana da Cruz Brito 

 

Palavras-chave: Confederados, imigração, escravidão. 

Durante a Guerra Civil, quando a abolição se tornou uma realidade nos Estados Unidos, 

os sulistas brancos se sentiram ameaçados por aquilo que chamaram de “despotismo 

africano”. De acordo com eles, a abolição traria uma nova ordem racial, que significaria 

a inversão dos códigos raciais vigentes na região sul. Uma das preocupações dizia 

respeito à insubordinação da população negra e sua recusa ao trabalho, sobretudo para 

antigos senhores. A ameaça dessa nova ordem faria com que milhares de confederados 

imigrassem para o Brasil entre 1865 e a década de 1880, na esperança de continuarem a 

explorar a mão de obra escrava, tirando vantagens dos benefícios oferecidos pelas 

politicas imigratórias do Império. A despeito da bibliografia e da memória dos 

descendentes destes imigrantes afirmarem que a escravidão não foi um fator que 

motivou a vinda dos sulistas estadunidenses para o Brasil, nessa apresentação, veremos 

outra realidade. Assim, nosso objetivo é discutir como, através de cartas, diários e 

artigos escritos por imigrantes sulistas, muitos deles ex-senhores de escravos, 

apontavam os benefícios e potencial do Império do Brasil como grande nação escravista 

onde o trabalho de homens e mulheres negras poderia ser explorado a baixo custo, 

assim como nas plantations da Louisiana ou da Carolina do Sul. 

 

 

Comunicação: Abolição da escravidão nos Estados Unidos: imigração americana, 

trabalho e raça nos jornais brasileiros. 

Clicea Maria Augusto Miranda 

 

Palavras-chave: confederados, imigração, Brasil. 

 

 Em 1865 terminava, com vitória dos estados da União, uma guerra que ameaçou dividir 

os Estados Unidos. Após o conflito que pós fim a escravidão naquele país famílias dos 

estados derrotados do sul, antes escravista, imigraram para diferentes cidades brasileiras 

com o apoio do governo imperial. Mapas da Agência Oficial de Colonização do 

império, mostram que a entrada de imigrantes americanos entre 1867 e 1868, foi maior 

se comparada a outras nacionalidades nas regiões de Iguape, Campinas e Cananéia, na 

Província de São Paulo; na Colônia Dom Pedro (hoje cidade de Brusque) em Santa 

Catarina; na região do Rio Doce, na província do Espírito Santo, e nas províncias do 

Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Bahia. A 

criação de colônias de americanos fugidos dos resultados da guerra de Secessão e 

distribuídos em diferentes regiões do Brasil foi acompanhada pelos jornais da Corte. O 

conteúdo das matérias nos órgãos de notícia a este respeito revelam opiniões sobre os 

limites da participação e envolvimento do estado imperial na promoção da imigração 

americana e concepções sobre a composição social e racial da sociedade brasileira a 
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partir do perfil ideal de imigrante. O artigos evidenciam ainda as preocupações com o 

destino da escravidão, com as relações de trabalho e o futuro da produção agrícola e 

industrial do pais. 

 

 

Comunicação: Remando contra a corrente: imigrantes negros na América Latina 

1890-1930. 

Elaine Rocha 

 

Palavras-chave: 

 O período entre 1890 e 1930 marca o apogeu das teses racialistas na América Latina, 

com forte influência e popularidade das teorias positivistas sobre a hierarquia racial. Ao 

mesmo tempo, esses países estabeleciam políticas modernizadoras/progressistas e 

elaboravam sua identidade nacional de forma a projetar uma melhor imagem no 

exterior. Parte dessa política ficou conhecida como o projeto branqueador. Países como 

Cuba, República Dominicana, Brasil e México, entre outros, buscaram trabalhadores 

imigrantes europeus para resolverem dois problemas: incrementar a população branca 

de seus países e avançar o projeto modernizador com a introdução de trabalhadores 

“modernos”, dos quais esperavam o milagre de arrancar os países receptores do 

marasmo do atraso, elevando-os à categoria de civilisados. Neste contexto, o imigrante 

negro, saído das ilhas caribenhas, chega a esses países para preencher lacunas no 

mercado de trabalho, vindo como contratados temporariamente ou como imigrantes 

ilegais. Sua presença geraria uma resposta negativa da sociedade que os recebe e a sua 

luta para integrar-se a adaptar-se reflete o racismo dos países que orgulham-se de sua 

origem mestiça. 

 

 

Comunicação: Raça, Controle e Trabalho: Os Projetos de Colonização de Afro-

americanos dentre as Novas Ondas Migratórias do Pós Abolição. 

Maria Clara Carneiro Sampaio 

 

Palavras-chave: imigrantes, Afro-Americanos, colonização, Amazônia. 

 As primeiras décadas do século XIX foram particularmente importantes para 

florescimento de ideias e projetos de colonização que envolviam "retornar", para 

diferentes áreas do continente africano, ex-escravos e seus descendentes que viviam e 

trabalhavam nos Estados Unidos e no Caribe de matriz colonial britânica. No caso dos 

Estados Unidos, com o decorrer do século e com aprendizado proveniente das 

experiências reais de Serra Leoa (1789) e – principalmente - da Libéria (1822), outros 

destinos para mulheres e homens afro-americanos foram negociados tanto por 

companhias de colonização idealizadas por setores das elites brancas norte-americanas, 

quanto por parte de comunidades afro-americanas do Norte do país (conhecidos como 

emigracionistas). O objetivo do presente trabalho é examinar de que forma esses 

projetos de colonização, que envolveram, inclusive, propostas feitas, para a ocupação de 
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parte do atual estado brasileiro do Amazonas (no final dos anos 1840 e em 1862) 

compõem um panorama Atlântico de migrações de trabalhadoras e trabalhadores não-

escravos. Trata-se de um momento histórico privilegiado para tais análises, posto que a 

maioria de nações e possessões coloniais americanas trilharam seus processos de 

abolição da escravidão africana ainda na primeira metade do século. Assim, 

concomitante às grandes ondas migratórias de europeus e asiáticos que caracterizaram 

muitas das políticas oficiais das elites nacionais por todas as Américas, os projetos de 

colonização e o movimento de “retorno” de africanos e afrodescendentes nos oferece 

uma possibilidade interessante de observação dos discursos sobre escravidão, liberdade 

e formação nacional. Tais discursos terão diferentes impactos nas políticas imigrantistas 

e, por consequência, serão apropriados de diversas maneiras na preocupação políticas 

com o controle e a legislação coercitiva para com as camadas trabalhadoras não-

escravas. A questão da coerção e da necessidade de elevado controle sobre os 

trabalhadores e trabalhadoras se combinam com discursos raciais e acabam por compor, 

assim, uma complexa dinâmica de muitas permanências e menos rupturas nas relações 

de trabalho que envolverão indivíduos e grupos não-escravos (tanto estrangeiros, como 

em relação às populações nacionais). 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 30 

Infância e Mundos do Trabalho 

Moderador(a): Alba Pessoa Barbosa 

 

 

Comunicação:“Dê-se à soldada ao suplicante”: a contratação de menores 

trabalhadores através do Juizado de Órfãos da cidade do Rio de Janeiro – 1877-

1887. 

Patrícia Ramos Geremias 

 

Na segunda metade do século XIX, boa parte da população da cidade do Rio de Janeiro 

era formada por crianças e adolescentes pobres, fossem eles escravos, livres, libertos ou 

imigrantes recém-chegados na cidade. Situações de abandono, orfandade ou pobreza 

obrigaram que a maior parte dessas crianças e adolescentes trabalhassem para o seu 

próprio sustento. Infelizmente, muitas dessas experiências de trabalho se deram de 

maneira informal não produzindo nenhum tipo de registro, outras, no entanto, foram 

intermediadas pelo Juizado de Órfãos que as formalizaram através dos contratos de 

soldada. Esses contratos eram assinados entre os escrivães de órfãos, com a anuência do 

juiz de órfãos, e os contratantes, adultos que através da assinatura do contrato se 

responsabilizavam pela criação – casa, comida e vestuário dos menores – e pelo 

pagamento mensal de uma soldada que deveria ser depositada na Caixa Econômica em 

nome do menor contratado. 
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Esses contratos constituem um conjunto importante de fontes para o estudo do trabalho 

de menores no século XIX, pois se os historiadores que se dedicam à temática têm que 

lidar com a escassez de registros sobre as experiências desses trabalhadores, a lacuna é 

ainda maior quando o objeto de estudo é o salário pago a esses trabalhadores. Por isso, o 

presente texto foca na análise desses contratos de soldada, buscando entender a atuação 

do Juizado de órfãos da cidade do Rio de Janeiro não apenas como uma instituição 

voltada para o cuidado com a infância mas como reguladora das relações de trabalho de 

menores nas últimas décadas do século XIX. Para tanto, utilizo os contratos de soldada 

firmados entre 1877 e 1887 pelo cartório da 2a. Vara do Juizado de Órfãos. Esses 

contratos envolvem, ao todo, 486 menores entre 5 e 21 anos de idade. Essa 

documentação nos permitiu reconstruir o perfil desses menores, as atividades de 

trabalho nas quais foram empregados, a forma como foram contratados, os valores 

pagos por seus serviços e a variação desses valores conforme as categorias de gênero e 

idade, assim como a natureza do serviço por eles prestado (trabalho doméstico, 

comercial, agrícola). 

 

Comunicação:Representações do trabalho na narrativa de Órfãos do Eldorado, de 

Milton Hatoum. 

Arcângelo da Silva Ferreira 

 

A investigação procura refletir sobre a representação do trabalho na obra de ficção, 

concebendo a literatura como fonte fecunda para a produção do saber histórico. Para 

tanto, por meio do método da história cultural e da teoria marxista verifica e analisa as 

experiências de personagens trabalhadores e trabalhadoras, inscritos e inscritas no 

imaginário do literato amazonense Milton Hatoum. O principal corpus de análise é a 

novela Órfãos do Eldorado. 

 

 

Comunicação:Assoldadados e tutelados: emancipação e trabalho de menores de 

idade na cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX. 

Marília Bueno de Araújo Ariza 

 

Palavras-chave: soldadas, trabalho doméstico, emancipação, 

O encaminhamento do trabalho servil foi peça central na articulação do longo processo 

de emancipação gradual no XIX, interferindo profundamente nas experiências de 

liberdade vividas por egressos da escravidão, acompanhando e fomentando a formação 

de uma ampla reserva de mão de obra dependente ao longo do século. Este processo, 

fundado na indenização de senhores e na reprodução de vínculos de dependência, 

promoveu a entrada vacilante de homens e mulheres saídos do cativeiro no mundo da 

liberdade. Deste modo, não apenas a saída formal da escravização mas principalmente o 

ingresso nos quadros de uma liberdade precária no pós-emancipação definiram 

experiências e possibilidades reais de “tornar-se livre”. Conformando um amplo 

conjunto de trabalhadores pauperizados, libertos viam-se engajados em arranjos de 
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trabalho que conservavam dinâmicas de exploração e subalternização originadas na 

escravidão e limitavam sua emancipação de fato.  

A família escrava e egressa da escravidão esteve no centro das políticas de 

encaminhamento do trabalho servil delineadas ao longo do processo de emancipação, e 

o objetivo desta comunicação é debater os impactos destas políticas sobre mães libertas 

e seus filhos na cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX. Em primeiro 

lugar, pretende-se discutir a criação de uma reserva de mão de obra barata, disponível, 

disciplinada e tutelada por meio do recrutamento do trabalho de menores de idade 

empobrecidos, entre os quais encontravam-se livres nacionais e estrangeiros, mas, 

principalmente, egressos da escravidão ou descendentes de escravizados. Longamente 

estabelecida desde a Colônia e fundada nas disposições das Ordenações Filipinas, a 

prática de arregimentação de mão de obra infantil e juvenil em arranjos de trabalho 

precariamente estabelecidos no terreno da liberdade ganhou sob o Império o suporte do 

Juízo de Órfãos e da própria lei do Ventre Livre, integrando plenamente menores 

libertos, filhos de libertas ou ingênuos à agenda das transformações do trabalho sob a 

emancipação gradual.  

Outra face destes mecanismos de arregimentação da mão de obra de menores de idade 

que se pretende endereçar é o afastamento forçado de mães libertas e seus filhos. 

Alocadas em postos de trabalho doméstico, grande domínio da dependência no mundo 

do trabalho, empobrecidas e cerceadas em sua autonomia, estas mulheres eram 

frequentemente forçadas pela miséria a abrir mão de seus filhos em nome da 

sobrevivência. Poderiam também ser judicialmente afastadas de filhos consignados a 

tutelas ou soldadas, recorrendo muitas vezes ao Juízo de Órfãos para reaver sua guarda. 

Sustentando as políticas de trabalho compulsório de menores e o fracionamento de laços 

familiares, emergiam na segunda metade do século XIX discursos sobre maternidade e 

educação que afirmavam a inaptidão de trabalhadoras libertas para a o exercício das 

virtudes maternas e para a formação de trabalhadores morigerados. 

 

 

Comunicação:Juízes e Órfãos: O trabalho infantil formalizado em Fortaleza na 

segunda metade do século XIX. 

Ana Cristina Pereira Lima 

 

Fortaleza, na segunda metade do século XIX, concentrava expressivo número de 

pequenos trabalhadores pobres livres que forneciam aos remediados da cidade maneiras 

baratas de atenderem suas necessidades atreladas ao conforto, à limpeza, ao 

abastecimento da casa. Essas crianças trabalhadoras também fomentavam discussões 

sobre o ordenamento da cidade e dos lugares e papeis sociais que deveriam adotar sob a 

lógica da urbanização e dos ideais de civilidade. Assim, a infância pobre, chamada 

“desvalida”, nesse contexto, aparece nos inúmeros e quase invisíveis trabalhos na rua, 

na casa, na oficina e no comércio, bem como nas estatísticas criminais e crônicas de 

manutenção da ordem pública vigente. A percepção da pobreza, ou melhor, dos 

processos de empobrecimento, está inscrita não apenas no plano econômico/material. 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

82 
 

As formas como os pobres foram definidos e a sua própria funcionalidade social fazem 

parte de um conjunto ético, cultural e também religioso que foram revelando variadas 

dimensões do pauperismo. Segundo Geremek, a pobreza – que no mundo medieval era 

vista como valor espiritual e também como objeto da compaixão, ainda que a doutrina 

cristã estivesse mais atenta à figura do doador – passa a ser, na idade moderna, um 

problema de caráter social. A miséria transforma-se em atentado ao bem público e o 

miserável um elemento disfuncional. Em razão disso, a assistência à infância no século 

XIX estava atrelada às preocupações de combate a vadiagem e mendicância. A criança 

trabalhadora era uma realidade inerente à família pobre. O direcionamento das crianças 

pobres para o trabalho passava por preocupações ligadas à disponibilidade de mão de 

obra barata para a classe abastada da cidade. Nesse contexto, ganha destaque o Juizado 

de Órfãos, que deveria, como uma de suas atribuições, encaminhar crianças para 

trabalharem como aprendizes em oficinas, no emprego doméstico ou na agricultura. Isso 

ocorria através do contrato de soldada, no qual o locatário do menor, tutelado pelo juiz 

ou por algum parente, deveria dar-lhe educação profissional, abrigo e cuidar de sua 

saúde.  Contudo, as maneiras do trabalho muitas vezes compulsório impostas às 

crianças estavam longe de atender às necessidades de abrigo e educação que os pais 

aspiravam para sua prole. É preciso compreender as diferentes feições desse trabalho e 

as formas pelas quais foi sendo ressignificado, institucionalizado e empregado como 

força produtiva na cidade. Este estudo busca problematizar as noções de direitos da 

criança, observando as perspectivas de amparo e o lugar social do Juizado de Órfãos no 

século XIX. Para tanto, foram utilizados livros de soldada e tutela, leis e decretos sobre 

órfãos e infantes, publicações de juristas da época e jornais locais. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 31 

Trabalho e Etnicidade 

Moderador(a): Iacy Maia Mata 

 

 

Comunicação:Livres para melhor servir: legislação setecentista e a mão de obra 

indígena. 

Robeilton de Souza Gomes 

 

Palavras-chave: Mão de obra indígena, Legislação indigenista e conflitos. 

 

Este trabalho tem por finalidade discutir o problema da mão de obra indígena no Estado 

do Grão-Pará e Maranhão de meados do século XVIII, no contexto da implementação 

da legislação indigenista do governo de Mendonça Furtado. Consideramos fundamental 

para o debate aqui suscitado a localização dos diversos sujeitos que compuseram os 

embates pelo acesso ao trabalho indígena, notadamente as autoridades civis, políticas, 

militares e os colonos religiosos e leigos, sem negligenciar a agência dos próprios índios 
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como atores sociais nesse processo. Partimos do suposto que a legislação formulada e 

implementada nesse período foi construída a partir dessas disputas coloniais. 

 

 

Comunicação:Entre o progresso e o genocídio: trabalhadores da BR 174 uma 

estrada no caminho dos índios. 

Eduardo Gomes da Silva Filho 

 

Palavras-chave: Trabalhadores; BR 174; Índios. 

Foi por meio de um convênio com o extinto Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagem - DNER, hoje Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT, que o 6º Batalhão de Engenharia de Construção – BEC deu início aos primeiros 

trabalhos para a construção da BR 174 e 401. A primeira liga Manaus - Boa Vista no 

sentido Sul e Boa Vista - Pacaraima, na fronteira com a Venezuela no sentido Norte; a 

segunda liga Boa Vista ao município de Bonfim, na fronteira com a Guiana.    

Em 06 de agosto de 1968, um pedido de autorização feito pelo DNER junto a Fundação 

Nacional do Índio, já deixava claro as intenções do órgão do Governo. O levantamento 

do material acerca deste pedido consta em um Relatório feito pela Prelazia de Roraima 

em conjunto com a Comissão Pró-índio, sobre o título “Pacificação dos índios Waimiri-

Atroari”, onde consta um plano de trabalho apresentado pelo DNER para a tentativa de 

pacificação dos índios.  

No período de construção da BR 174, os Waimiri-Atroari passaram a ter um contato 

mais próximo dos trabalhadores da estrada, isso em virtude das construções dos Postos 

de Atração em seu território, fato que mudou a rotina deste povo e que trouxeram 

consequências no contato, seja por causa da demarcação de seus territórios, seja na 

afirmação de sua identidade étnica.   

Com a assinatura do convênio com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 

DNER, em 26 de fevereiro de 1970, o 6º BEC consolidou sua participação na 

construção da BR 174 e da BR 401. A construção das estradas iniciou-se rumo a 

Bonfim, trecho da BR 401, numa extensão de aproximadamente 120 km e, 

posteriormente, rumo ao BV – 8, na fronteira com a Venezuela, trecho da BR 174 que 

foi inaugurado no primeiro semestre de 1973, evento este muito valorizado pelos 

militares na época, como símbolo de conquista territorial e da integração nacional. 

 

 

Comunicação:Trabalho, mobilidade e desclassificação social: Experiências dos 

livres de cor de Santiago de Cuba na década de 1860. 

Iacy Maia Mata 

 

Na segunda metade do século XIX, crise econômica, seca e polarização racial 

contribuíram para estreitar as vias de mobilidade social ascendente dos livres de cor nas 

áreas rurais de Santiago de Cuba. O objetivo desta comunicação é discutir, a partir da 

análise de testamentos e de documentos da Comissão Militar, ocupação, posse de terra e 
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escravos e projetos de mobilidade social, o trabalho nos engenhos e cafezais e o 

processo de desclassificação social enfrentado por muitos livres de cor da região 

oriental de Cuba. 

 

 

Comunicação: Cidadãos porque trabalhadores: memória e trabalho entre velhos 

negros em Volta redonda. 

Gladysmeire Guimarães Silva 

 

Palavras-chave: Mundos do trabalho, Trabalhismo, Operários negros. 

“A preferência do trabalho do negro era no calor do fogo [...] Tentaram me jogar lá, no 

calor do fogo, aí eu disse: Oh, Doutor, o senhor está querendo me mandar embora? Não 

fiquei. Mas depois me puseram, conseguiram me levar lá para a Coqueria”. 

Este depoimento de um ex-operário negro que chega na cidade de Volta Redonda no 

final dos anos 1940 para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, cujo recorte 

racial fica explícito, é um bom exemplo das contradições vivenciadas por esses 

trabalhadores dentro da usina. Tal questão nos aparece muito mais por conta de relatos 

de memória dos primeiros operários da fábrica do que pela historiografia consolidada.  

Dessa historiografia questionamos dois pontos. O primeiro é a falta de estudos 

relevantes sobre os trabalhadores negros no período em questão. O segundo, mesmo 

depois de trabalhos pioneiros como o de Ângela Castro Gomes já sinalizar que a relação 

entre governo e trabalhadores era muito mais dialogal e de troca do que de submissão, 

há uma certa visão, principalmente no senso comum, de que Vargas fora, de fato, o 

grande pai dos pobres que atendia de forma clientelista os trabalhadores do Brasil, seus 

filhos, nessa lógica.  

O depoimento citado acima nos coloca diante de um trabalhador que tinha a percepção 

de uma dinâmica discriminatória por parte da empresa e de um posicionamento 

contrário a essa dinâmica. Esse depoimento nega a ideia de que tais trabalhadores eram 

alheios àquele processo, que não se davam conta da complexidade do sistema social em 

que estavam inseridos.  

No que tange ao caso que nos preocupa, há diversas questões que perpassam a análise.  

A primeira, podemos destacar como sendo as representações que se criaram sobre Volta 

Redonda. Por conta de sua criação e desenvolvimento em momentos diferentes do 

governo Vargas, há certa predominância entre pontos de vista de que o que se viu ali foi 

a efetivação do trabalhismo-populismo varguista. Não que o tema não seja relevante, 

pelo contrário, ele marca a história da cidade. Mas o que pretendemos discutir através 

de relatos de vida de ex-operários negros, todos com discursos racializados, é a visão 

desses trabalhadores sobre o mesmo fato, dando ênfase não só aos anos 1940, mas às 

décadas posteriores, que vão dando substância a esses discursos. Assim, apesar de 

enquadrado em novo momento, as falas desses sujeitos e dos outros que contribuíram 

com depoimentos, nos trazem questões pertinentes sobre a inserção de trabalhadores 

negros nesse período crucial na formação do operariado brasileiro. 
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 Outra questão que podemos destacar é que, apesar de toda política “paternalista” levada 

a cabo na cidade, a insatisfação e mobilização de trabalhadores – no caso aqui 

analisado, trabalhadores negros – em diversos momentos, não foi pequena. Tal questão 

nos auxilia a traçar uma trajetória das relações étnico-raciais dentro da cidade, a partir 

da incorporação dos trabalhadores negros na CSN. 

 

 

Comunicação: Companhia Siderúrgica Nacional em Preto e Branco: democracia 

racial e nacional desenvolvimentismo no “calor do fogo” (1946-1991). 

Leonardo Ângelo da Silva 

 

Palavras-chave: questão racial, trabalhadores, CSN. 

A proposta deste trabalho é a análise das relações entre o discurso nacional 

desenvolvimentista e desenvolvimentista com o de democracia racial, expressa pela 

visão acerca dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e suas 

experiências. O trabalho se viabiliza mediante o cruzamento analítico de fotos do 

ambiente de trabalhado da empresa (mais de 900), registros de atas da Câmaras 

Municipais e de periódico da própria CSN (O lingote). Destes cruzamentos podemos 

destacar a evidente contradição entre a estrutura de trabalho, claramente desigual, 

encontrada pelos trabalhadores negros e o forte discurso desenvolvimentista e 

trabalhista, no qual os trabalhadores não tinham cor ou eram de todas as cores. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 32 

Conflitos e Identidades nos Mundos do Trabalho 

Moderador(a): Telma Bessa Sales 

 

 

Comunicação:Trabalho, lutas e identidade no espaço da "quebrada paulistana" 

Rodrigo Gonçalves Benevenuto 

 

Palavras-chave: Espaço, periferia, trabalhadores. 

Investindo em novos temas dos Mundos do trabalho, está apresentação busca definir o 

espaço da quebrada, na periferia de São Paulo como um local ativo, embora 

discriminado no imaginário nacional. Nos bairros da periferia de São Paulo, marcados 

pela espoliação urbana, os agentes históricos desenvolveram novas práticas de lutas, 

novos espaços públicos de discussão e propostas, e articularam identidades pontuadas 

pela noção de trabalhadores que possuem direito de viver nas cidades. 
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Comunicação:Conversando sobre Patrimônio Industrial e outras histórias: 

espaços, palavras e imagens. 

Telma Bessa Sales 

 

Palavras-chave: Patrimônio Industrial, Trabalhadores, Memórias. 

O presente trabalho se refere a algumas impressões sobre a temática do Património 

Industrial no Brasil.  Ressalta algumas reflexões a partir de narrativas de estudiosos 

brasileiros e portugueses sobre o tema, abordando a metodologia de história oral. 

Importante considerar que este artigo foi elaborado no processo de pós doutorado em 

2015, junto ao CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, 

na Universidade de Évora, Portugal, com total apoio da Capes. 

 

 

Comunicação:Entre o sonho e a experiência: Ascensão, reconhecimento social e 

projetos de formação de jogadores de futebol no Rio de Janeiro. 

Isabella Trindade Menezes 

 

Palavras-chave: Futebol, família, gênero. 

A presente proposta tem como objetivo apresentar algumas questões preliminares que 

estão sendo desenvolvidas em minha pesquisa de Doutorado no CPDOC- FGV, que 

aborda as relações familiares envolvidas no processo de formação dos jogadores do 

futebol. 

Os adolescentes em formação treinam todos os dias durante a semana, reservam seus 

fins de semana e feriados para as competições e jogam. Esses meninos, que têm entre 14 

e 17 anos, fizeram uma escolha que vem mudando a vida deles desde os 7 ou 8 anos de 

idade, em média. A maioria dos jogadores de base iniciou seus treinos, quando foi 

descoberta, nessa faixa etária. Um jogador contemporâneo acumula cerca de 5.000 

horas de investimentos, distribuídos ao longo de aproximadamente dez anos, realizados 

diretamente no corpo, em rotinas altamente disciplinadas, exaustivas e seguidamente 

repetitivas. Podemos ainda afirmar que esse esforço de formação não é reaproveitado 

em caso de fracasso nessa profissão, ou seja, esse investimento específico não é 

utilizado em outras esferas da vida profissional dos jogadores que não conseguem a 

profissionalização. 

Os meninos de futebol precisam adotar desde muito cedo uma rotina de treinos 

extremamente rígida e pesada, que muda sua vida e a de sua família, uma vez que o 

“projeto” de ser jogador de futebol é partilhado por toda a família e, principalmente, 

pelas mães.  

Partindo do pressuposto do futebol como um projeto de ascensão social, que é 

partilhado pela família através do sonho de construção da carreira de jogador de futebol. 

Este ideal acaba sendo estimulado pela história de muitos jogadores bem sucedidos 

propagandeadas pela mídia e acabam dando credibilidade ao sonho das classes 

trabalhadoras urbanas. 
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Nesse sentido, busco compreender as ideologias da permanência e da transformação 

social no futebol, ou seja, compreendê-lo como uma das possibilidades de apropriação 

ideológica que se pode ter do futebol como fenômeno social, como por exemplo, o 

discurso do indivíduo e a promessa da ascensão social  

 A discussão acerca do individualismo e da competitividade na formação de jogadores 

pode ser compreendida como valores da sociedade capitalista contemporânea, levando 

em consideração que os atletas das categorias de base de um clube são “formados” para 

serem profissionais e para a garantia de lucros de uma rede de investidores, seja dos 

clubes ou dos empresários. O objetivo na formação de um futebolista não é uma 

iniciação esportiva sem fins competitivos. 

A sustentação empírica de nossa pesquisa consiste no levantamento e na análise de dois 

grupos de documentos de naturezas distintas, a saber: fontes orais e fontes impressas. 

As fontes orais serão divididas em dois grupos. As fontes impressas serão as biografias 

e/ou autobiografias dos jogadores já produzidas. 

Em relação às fontes orais, o primeiro grupo será composto pelas entrevistas realizadas 

com as mães dos jogadores em formação, que são acompanhadas por mim. O segundo 

grupo será formado pelas entrevistas com os jogadores da seleção brasileira, atuantes 

nos anos de 1950 a 1980, do projeto “Futebol, memória e patrimônio: projeto de 

constituição de um acervo em História Oral para o Museu do Futebol” desenvolvido 

pelo CPDOC. 

 

 

Comunicação: Compensa e Coroado, mais do mesmo: dispersão periférica na 

Manaus pós-Zona Franca. 

Carlos Augusto Pereira da Cunha 

 

Palavras-chave: Manaus, segregação periférica, capital. 

Este artigo pretende mostrar que a segregação periférica dos trabalhadores atraídos pela 

instalação da Zona França de Manaus é fenômeno de longa duração engendrado pelo 

capital a remontar pelo menos à organização do espaço na cidade à época da opulenta 

economia regional do início do século XX capitaneada pela exportação da borracha. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 33 

Imigração, trabalho e gênero: Deslocamentos para a Amazônia durante o século 

XIX e XX  

Moderador(a): Maria Luiza Ugarte Pinheiro 

 

Comunicação: Vozes Femininas: mulheres migrantes no Distrito Industrial de 

Manaus. 

Patrícia Rodrigues da Silva 

 

Palavras-chave: Gênero, imigração, trabalho. 
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Nesta comunicação apresentarei alguns elementos de um projeto ainda em 

desenvolvimento e que busca contribuir para os estudos sobre as migrações para 

Manaus através de uma perspectiva de gênero, a partir do último quartel do século XX. 

Ao entrelaçar as vivências de gênero com migrações, pretendo desvelar parte das 

subjetividades de um grupo social bem definido, qual seja, mulheres de diversas partes 

do Brasil que por diferentes razões e motivos migraram para Manaus e trabalham em 

empresas instaladas no Distrito Industrial da cidade. Se reconhece que a experiência de 

migrar também perpassa pelas relações de gênero, ou seja, o processo de migrar, de se 

(re)constituir numa nova espacialidade se dá de forma diferente para homens e 

mulheres. A mutabilidade dos significados e a complexidade das identidades podem ser 

evidenciadas através das fontes orais. Sendo assim, concordo com THOMSON 

(2002:355) que “ouvindo os mitos, as fantasias, os erros e as contradições da memória, 

e prestando atenção às sutilezas da língua e da forma narrativa, podemos entender 

melhor os significados subjetivos da experiência histórica.” 

 

 

Comunicação: Infância em Movimento: filhos de (i)migrantes na cidade de 

Manaus 1900-1945. 

Alba Barbosa Pessoa 

 

Palavras-chave: Infância; trabalho; migração. 

A História do Trabalho há muito tem se voltado para os trabalhadores migrantes que, 

em contextos diferenciados e por motivos diversos, escolheram a cidade de Manaus 

como ponto de chegada de suas longas viagens em busca de uma vida melhor. 

Entretanto, esses trabalhadores não devem ser pensados como pessoas solitárias que 

procuravam em terras distantes as condições não encontradas em suas terras de origens. 

A documentação aponta que famílias inteiras migraram para a Amazônia e, dentre elas, 

um elevado número de crianças das mais diferentes nacionalidades passaram a fazer 

parte do cotidiano da cidade, sendo encontradas em espaços variados. Procurando dar 

visibilidade à criança migrante, iniciamos pesquisa com objetivo de problematizar a 

relação entre infância, trabalho e migração na cidade de Manaus nas quatro primeiras 

décadas do século XX. Nesse sentido, apresentar o andamento da referida pesquisa é 

nossa proposta nesse evento. 

 

 

Comunicação: A inserção laboral de mulheres (i)migrantes na cidade de Manaus 

no período da Belle Époque. 

Valdirene Aparecida Pires Porto 

 

Palavras-chave: Imigrantes, mulheres, trabalho. 

O final do século XIX e início do XX. Caracterizado como Belle Époque, este período 

marca a história da cidade pelo desenvolvimento econômico, expansão urbana e 

tecnológica propiciados pela valorização e incorporação da borracha como matéria 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

89 
 

prima de novas indústrias no mercado externo. Outra característica importante do 

período foi o aumento populacional, já que um grande número de imigrantes, atraídos 

pela ideia de prosperidade a partir da economia da borracha, chegaram à região e 

tiveram importante participação no processo de transformações empreendidas na cidade. 

Nesse contexto, o mercado de trabalho incorporou esses trabalhadores, homens e 

mulheres, tanto no segmento formal, quanto no segmento informal da economia. 

Analisar as experiências de mulheres estrangeiras de diferentes origens em suas 

interações sociais e alternativas de trabalho, dentro de um contexto de transformações 

físicas e culturais, são as principais motivações deste trabalho. Os dados fazem parte da 

pesquisa de Mestrado “Imigração, trabalho e sociabilidades femininas na Belle Époque 

manauara (1880-1920)”. 

 

 

Comunicação: Partir ou ficar, eis a questão: Trajetórias de mulheres nordestinas 

para Parintins-AM na segunda metade do século XX. 

Patrícia Regina de Lima Silva 

 

Palavras-chave: migração, mulheres, memória 

Nesta comunicação apresentarei parte de uma pesquisa que venho desenvolvendo e que 

visa elucidar as experiências sociais e históricas vivenciadas por mulheres nordestinas a 

partir de suas trajetórias de migração desde sua origem no nordeste até sua chegada e 

estabelecimento no norte brasileiro. Compreendemos a importância da perspectiva de 

gênero pois a mulher é sujeito ativo nesse processo. Nos pautamos fundamentalmente 

nas memórias orais que indicam a caracterização do processo migratório e pretendemos 

compreender, através das lembranças daquelas migrantes, como elas concebem as 

transformações na dinâmica social da cidade de Parintins-AM. Buscamos ainda 

perceber os sentidos atribuídos pelas mesmas ao processo de migração e à constituição 

das relações sociais na nova espacialidade. Ao saírem de sua terra natal em busca de 

novas territorialidades, elas abrem caminhos, rompem com vínculos estabelecidos, 

muitas vezes constroem novos ou mesmo reconstroem o que havia rompido, encontram 

outros sujeitos e encaram novos desafios. Experimentam um mundo novo, socializam 

suas ações, ensinam e aprendem com quem está ao seu redor, e acima de tudo, vivem, 

agem e decidem sobre suas vidas. As análises a partir de suas memórias iluminam sobre 

seus processos de vinda para região em momentos, condições e motivos distintos entre 

elas. Também evidenciam as múltiplas vivências, tanto nos percursos para, como, na 

Parintins. Suas memórias materializadas em suas vivências e estas transformadas em 

experiências contribuem na construção de novas histórias na Amazônia, a partir de 

Parintins. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 34 

 Migrações e trabalho nas terras e águas da Amazônia (do século XVIII ao XX) 
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 Moderador(a): Sidney da Silva Lobato 

 

Comunicação: A construção política da identidade migrante: a história das 

associações de migrantes no Amapá (1944-2015). 

Sidney da Silva Lobato 

 

Palavras-chave: migração, associações de migrantes, Amazônia. 

Macapá, no início de 1944, ganhou o status de capital do o caso do Território Federal do 

Amapá, que foi criado em 1943 por Getúlio Vargas – tendo em vista a segurança 

(garantia da soberania) nacional e a valorização econômica de parte da fronteira 

brasileira na Amazônia. As oportunidades de trabalho e os serviços públicos criados 

nessa cidade foram os principais focos de atração de migrantes. Paraenses e nordestinos 

procuraram aí reinventar seu quotidiano. Ainda em meado do século XX apareceram as 

primeiras associações de migrantes na capital amapaense. Conhecer a história dessas 

associações e o protagonismo dos migrantes nas lutas por direitos nos permitirá 

problematizar imagens estereotipadas desses sujeitos sociais. Imagens que muitas vezes 

encontram eco nas páginas da historiografia. Meras vítimas do grande capital e do 

Estado, ignorantes, despolitizados e manobráveis são algumas das caracterizações dos 

migrantes que formam o imaginário que nossa pesquisa pretende pôr em questão. Ao 

analisarmos (por meio de artigos de jornais, entrevistas, censos, relatórios oficiais, etc.) 

as articulações entre experiências pessoais e lutas coletivas contra inseguranças 

estruturais, poderemos melhor compreender a história das migrações que este 

imaginário tem ajudado a ocultar. 

 

 

Comunicação: “Outros” mundos do trabalho da Amazônia: os Banawá da ressaca 

da onça e as memórias sobre a Índia Ceará. 

Antonio Alexandre Isidio Cardoso 

 

Palavras-chave: Trabalho, Migração, Memória. 

Esta comunicação discutirá alguns aspectos dos encontros, conflitos e desafios de 

alteridade vivenciados por indígenas e migrantes no rio Purus nas primeiras décadas do 

século XX. Serão analisadas referências sobre os mundos do trabalho extrativista no rio, 

com atenção às narrativas Banawá sobre a Índia Ceará, filha de migrantes “nordestinos” 

incorporada como “nativa”. Nesse sentido, trataremos, a partir do viés Banawá, do 

processo de “amansamento” dos migrantes, considerados pelos primeiros como 

“brabos”. Utilizaremos como fonte algumas entrevistas feitas com moradores indígenas 

das cidades de Canutama, Tapauá e Lábrea, cruzando-as com documentação eclesiástica 

e jornais locais de época, também detentores de índices analíticos sobre o referido 

processo. Com isso, temos o objetivo de esboçar uma problematização dos mundos do 

trabalho na Amazônia com base na visão indígena, atentando aos circuitos econômicos 

e sociabilidades estabelecidas na floresta. 
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Comunicação: Trabalho e progresso no Departamento do Alto Acre através de 

narrativas do jornal Folha do Acre (1910-1920). 

Francisco Bento da Silva 

 

Palavras-chave: trabalho, Amazônia, imprensa. 

O presente estudo busca discutir questões relacionadas ao mundo do trabalho e sua 

relação com as representações construídas em torno do ideal de progresso da região 

acreana, Departamento do Alto Acre, no período compreendido entre os anos de 1910 e 

19120. Teremos como suporte documental as diversas narrativas presentes nas edições 

do jornal Folha do Acre, notadamente os artigos, editoriais, chamadas de emprego e 

poemas que versam sobre as temáticas da migração e do trabalho em seus múltiplos 

significados na região do vale do Acre, parte integrante do antigo Território Federal do 

Acre. 

 

 

Comunicação: “O trilho dos fugidos do intricado labyrinto d’ilhas da foz do 

Amazonas”: movimentos migratórios de negros e índios nas Terras do Cabo Norte 

(1790-1800). 

Paulo Marcelo Cambraia da Costa 

 

Palavras-chave: migrações, Amazônia, escravidão. 

Em 1791, as fronteias do Grão-Pará com a Guiana Francesa estavam agitadas. A fuga de 

negros escravos e índios das Terras do Cabo Norte em direção a Caiena era 

incontrolável. A isso se somava a ameaça sempre presente de uma invasão de tropas 

francesas para tomar a Vila de São José de Macapá e ter o controle definitivo da foz do 

rio Amazonas. Nesse contexto, as forças portuguesas realizaram uma expedição que 

tinha como objetivo reconhecer o rio Araguari em toda sua extensão, desde as suas 

nascentes, onde se localizavam as cachoeiras que serviam de refúgio para os mais 

famosos mocambos da região. O controle destes era fundamental para a manutenção da 

posse lusitana das portas de entrada do Vale Amazônico. A partir dos relatos dessa 

viagem, principalmente no que concerne aos povoados descritos, pretendemos analisar 

alguns dos aspectos dos fluxos migratórios de negros fugidos e de indígenas. 

Deslocamentos que contribuíram para a formação das povoações fronteiriças existentes 

no platô das Guianas na última década do século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 35  

Mundos do trabalho, saúde e política: identidade, história e historiografia  
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Moderador(a): José Roberto Franco Reis 

 

 

Comunicação: O ‘fantasma da classe ausente’: reforma sanitária e movimento 

sindical nos anos 1970/1980. 

José Roberto Franco Reis 

 

Palavras-chave: Trabalhadores; reforma sanitária; organizações sindicais. 

O final dos anos 1970 e anos 1980 constitui cronologicamente o momento chave de 

emergência de um pujante movimento operário brasileiro em torno do que veio a ser 

conhecido como Novo Sindicalismo, que surge na região do ABC paulista mas que 

depois se dissemina para outras regiões do país, bem como de fundação da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983, uma das mais importantes centrais sindicais 

do Brasil ainda hoje.   Do mesmo modo, é nesse período também que se observa o 

processo histórico de emergência da chamada Reforma Sanitária, que lança as bases de 

uma saliente transformação no sistema de saúde no Brasil, nos termos do 

reconhecimento da saúde como um direitouniversal, com acesso público, gratuito e 

teoricamente igualitário, que se consolida através da instituição do SUS na Constituição 

de 1988 e que envolveu uma forte atuação política dos atores que militavam na área de 

saúde. O que nos chama a atenção no caso, é o fato dos estudos que se debruçaram 

sobre o tema salientarem, de modo bastante consensual aliás, a incipiente e frágil base 

de apoio dos movimentos sindicais do período a esse processo de reforma sanitária e ao 

SUS, aquilo que o sanitarista Sérgio Arouca, uma das maiores referências e lideranças 

desse movimento, nomeou alegoricamente como o fantasma da classe ausente. As 

explicações para isso carecem, em boa medida, de estudos mais detalhados, podendo-se 

inferir da literatura mais geral que trata do assunto apenas algumas pistas, indícios, tais 

como: (i) a afirmação de que as novas forças sindicais emergentes nos anos 70, com 

bases sociais e ideológicas muito diversas das que o antecederam, não terem maior 

interesse em lutar pela saúde pública, atraídos pelo acesso ao ascendente mercado 

privado de seguros de saúde, via negociações coletivas com o patronato;(ii) o peso da 

herança do formato corporativo de proteção social que antecedeu o INPS, o qual teria 

favorecido uma ideologia segmentada, não de solidariedade de classe, na medida em 

que separava os trabalhadores em diferentes categorias profissionais, sendo pouco 

favorável a defesa de uma política universal de saúde; (iii) a própria forma de 

organização da assistência médica dos antigos IAPS que, desde seu início, teria 

fortalecido os vínculos dos trabalhadores com a prestação privada de serviços de saúde ; 

(iv) o crescimento exponencial do setor privado de saúde, em função das políticas 

desenvolvidas pelo regime militar, favorecendo certo processo de cooptação dos 

trabalhadores à lógica privada dos seguros de saúde em detrimento da saúde pública. 

       Indícios que, a nosso ver, estão a exigir uma investigação mais aprofundada – e é o 

que pretendemos em nossa pesquisa -  que nos permita deslindar melhor as razões da 

supostamente  frágil relação entre trabalhadores organizados, mobilizados e vinculados 

a sindicatos urbanos fortes e bastante atuantes no final dos anos 1970 e anos 1980 - 
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período áureo do chamado novo sindicalismo e de surgimento da CUT - e o também 

pujante e vigoroso movimento de reforma sanitária que resultou no SUS e na 

implantação de um sistema de saúde público e universal. 

 

 

Comunicação: O uso da fotografia como fonte histórica: retratos dos 

trabalhadores do IOC (1900-1930). 

Renata Reis C. Batistella 

 

Palavras-chave: Fotografia; Trabalhadores da saúde; identidade. 

Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o uso da fotografia como fonte 

de pesquisa para reconstruir uma parte da história do Instituto Oswaldo Cruz (atual 

Fiocruz/MS), do ponto de vista de seus trabalhadores subalternos. Estes residiam com 

suas famílias nos terrenos do Instituto, o que sugere que o local de moradia é mais um 

dos aspectos que confere identidade àquele grupo.  

O Instituto Oswaldo Cruz tinha em seu quadro de trabalhadores um fotógrafo, Joaquim 

Pinto da Silva, mais conhecido como J. Pinto, contratado por Oswaldo Cruz, prestando 

serviços por mais de 40 anos. As imagens produzidas por ele encontram-se hoje no 

acervo do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, e serão 

utilizadas como fonte de pesquisa, reconhecendo a fotografia como um processo social 

complexo que contribui no desvendamento da realidade para além da aparência.  

Em concordância com Ciavatta (2004), a utilização da fotografia como fonte de 

pesquisa social coloca um desafio que implica em ultrapassar os limites da fotografia e 

seu fascínio de recriação da realidade e, ao mesmo tempo, utilizá-la como documento na 

reconstrução da realidade. A fotografia será utilizada como mediação, o que significa 

interpretá-la “no conjunto das relações presentes no local e no tempo de sua produção.” 

(Ciavatta, 2004:38). Não há na opinião da autora, "‘inocência’ nesse processo", visto 

que "os objetos incluídos, sua forma de aparecer, o que ganha expressão e destaque, os 

efeitos conotativos da fotografia, as legendas ou informações que a complementam 

compõem um painel educativo que estrutura determinada memória e participa da escrita 

de uma ‘verdade’ histórica” (p.38). 

Uma das questões fundamentais propostas pela autora é a que envolve a fotografia e o 

conceito de representação, o que implica em discutir a própria noção de conhecimento e 

sua relação com a realidade. Seria então o conhecimento um reflexo da realidade ou 

uma representação elaborada pelo sujeito carregada de valores e de subjetividades? 

Ciavatta aponta que a representação está mais relacionada com a função do que com a 

forma. É preciso estar atento para a necessidade de articular os discursos com a posição 

de quem os utiliza. São os discursos que produzem estratégias e práticas que tendem a 

impor uma autoridade, legitimar um projeto, situadas em um campo de disputa de 

poder.  

Neste sentido, estabelecemos como pano de fundo os objetivos de Oswaldo Cruz ao 

contratar um fotógrafo e o contexto de afirmação e institucionalização de uma ciência e 

saúde pública no Brasil para toda a comunidade científica internacional. E ainda de 
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obter um reconhecimento da opinião pública brasileira, mobilizada com as 

transformações por que passava a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, 

buscando associar ciência e modernidade, em uma época de grandes obras de 

reurbanização, embelezamento e saneamento da cidade. Tudo isso será discutido a partir 

de imagens que retratam o cotidiano dos trabalhadores subalternos da referida 

instituição. Para tanto, além do acervo iconográfico supracitado estão sendo explorados 

outros acervos históricos do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de 

Oswaldo Cruz/Fiocruz, bem como outras fontes documentais, como entrevistas a serem 

realizadas com familiares destes trabalhadores, aliados a documentos oficiais, legislação 

e jornais da época. 

 

 

Comunicação: Caminhos para a pesquisa da história dos trabalhadores da saúde. 

Muza Clara Chaves Velasques 

 

Palavras-chave: História; Trabalhadores da saúde; Historiografia. 

Esta comunicação pretende colaborar para a superação das dificuldades na construção 

da história dos trabalhadores da saúde. A partir da reflexão sobre a classe trabalhadora 

no campo da saúde, proponho uma discussão sobre as fontes para a construção da 

pesquisa. Os balanços historiográficos recentes revelam que os estudos do trabalho 

pouco avançaram na ampliação da investigação sobre as diferentes categorias 

profissionais. Através do levantamento da produção no campo da história do trabalho 

nas três últimas décadas, observamos a lacuna na produção de uma história dos 

trabalhadores da saúde. Neste sentido, podemos afirmar que os estudos sobre a 

históriada saúde no Brasil foram construídos através de investigações que sempre 

tiveram como central o discurso médico e científico por excelência e suas instituições 

na relação com o Estado.   No campo da Educação Profissional em Saúde, os estudos 

que analisaram a história da formação dos trabalhadores através de uma cronologia que 

tratou de organizar os programas de formação profissional instituídos através de 

decretos e leis dos governos, definiram até hoje os marcos de análise sobre os 

trabalhadores da saúde, onde o Estado aparece como sujeito central da história. Além 

disso, a ausência de obras de referência, que poderiam contribuir como incentivo às 

pesquisas sobre o tema, reforça a dificuldade apresentada aqui.  Como desdobramento 

disso, a luta dos trabalhadores na saúde hoje, na busca por reconhecimento de suas 

profissões, não pode contar com uma história que lhes confere identidade e memória. 

 

 

Comunicação: Entidades empresariais e a Política Nacional de Saúde: da cultura 

de crise à cultura da colaboração. 

Ialê Falleiros. 

 

 

Palavras-chave: Empresários da Saúde; sindicato patronais; políticas de saúde. 
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O trabalho apresenta a organização dos empresários da saúde, com destaque para a 

Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSa), 

entidade sindical patronal da área; e analisa sua atuação e seus impactos na política 

nacional de saúde nas últimas duas décadas, unificando interesses empresariais para 

atuar na tensão: com as demandas dos trabalhadores por redução da carga de trabalho, 

reajuste salarial; e com o poder público por repasses, isenções e regulamentações. A 

pesquisa foi realizada com base em fontes oficiais, observação de campo e em relatos 

orais de representantes empresariais e do poder público. Conclui-se que tais entidades 

empresariais vêm atuando no direcionamento da política nacional de saúde nas últimas 

duas décadas, buscando ampliar sua organização política e deslocar posições de 

confronto na arena da saúde para posições de colaboração, propondo que se constitua 

uma sociedade de bem-estar com expansão e sustentabilidade do mercado privado de 

serviços públicos não-estatais, em contraponto ao Estado de bem-estar social. As noções 

de qualidade, eficiência e relação custo-benefício na assistência à saúde vão se tornando 

variáveis fundamentais na competição pelos recursos públicos e pela administração da 

assistência à saúde, graças ao trabalho de difusão de valores e ideias relacionados à 

capacidade de gestão privada como parâmetro a ser seguido pelos serviços de saúde, 

sejam eles privados, públicos ou geridos mediante parcerias público-privadas. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 36 

Experiências e Luta por Liberdade 

Moderador(a): Maria do Carmo Moreira Aguilar 

 

 

Comunicação: Tornar-se livre: experiências de alforria, liberdade e trabalho na 

cidade de Pelotas (1871/1888). 

Natália Garcia Pinto 

Palavras-chave: Libertos, Alforria, Liberdade. 

Este estudo tem por objetivo investigar projetos e experiências de liberdade dos 

trabalhadores escravizados e libertos na cidade de Pelotas localizada ao sul do Brasil 

meridional nas últimas décadas da escravidão brasileira, 1871/1888.  O foco da análise 

são "as experiências de emancipação" num período ainda escravista -, ou seja, de 

perceber como vão se forjando estas experiências de liberdade, de cativeiro e 

emancipação, constatando formas intermediárias entre estas categorias. Não se está 

exagerando na importância de 1888, mas tratando esta data com o respeito devido. 

Além disso, a pesquisa não aborda as experiências de cativeiro e liberdade como 

categorias dissociadas uma da outra, mas como práticas e significados que só podem ser 

apreciadas e compreendidas através de uma análise relacional. Toda essa problemática 

será observada e entendida dentro do contexto da perda da legitimidade da instituição 

escravista no período, especialmente no que tange aos efeitos da promulgação da Lei do 

Ventre Livre que impactaram nos projetos de liberdade de trabalhadores escravos e 



IV Seminário Internacional Mundos do Trabalho – VIII Jornada Nacional de História do Trabalho 

22 a 25 de novembro de 2016 • Manaus • Amazonas • Brasil 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

http://gtmundosdotrabalho.org 
 

96 
 

libertos. De maneira especial no que tange a Lei de 1871, esteve fortemente vinculada a 

um projeto de controle da população liberta e livre por intermédio da regulamentação de 

contratos de trabalhos, que resultou mais tarde, em 1879, na Lei de Locação de 

Serviços, com dispositivos de obrigatoriedade dos contratos. Na realidade, os contratos 

eram uma forma de uma escravidão disfarçada, com o intuito de sempre manter em 

controle esses indivíduos, sob a ótica de combater a ociosidade e vadiagem desses 

trabalhadores. Além disso, a Lei do Ventre Livre traz ao cenário da emancipação o 

reconhecimento de direitos legais dos escravos, tidos antes como direitos costumeiros, 

como por exemplo, o direito ao pecúlio para a obtenção da liberdade, o qual significou 

uma derrocada nos planos de dominação senhorial. Com essa lei há o destaque da 

interferência do Estado nas relações entre senhores e escravos, que anteriormente 

ficavam restritas apenas ao domínio do proprietário, ferindo e até mesmo agredindo o 

direito da propriedade privada. Neste ínterim, planejo avaliar de que maneira os libertos 

vivenciaram seus projetos de liberdade no mundo do trabalho, em uma conjuntura 

histórica em que o Estado brasileiro tentava direcionar um processo de abolição de 

maneira lenta, gradual e segura, tendo sempre em vista de ter ao seu controle a massa de 

trabalhadores libertos e escravizados. Assim sendo, a intenção primordial desta 

investigação é evidenciar os impactos que a partir da Lei de 1871, trouxeram aos 

projetos de liberdade dos sujeitos em voga analisados. E também, por trazer à luz parte 

das expectativas senhoriais (que visavam à manutenção de domínio senhorial) e dos 

trabalhadores libertos que constantemente tinham que negociar e contestar a tentativa 

daqueles de tentarem impor novamente outro cativeiro via a força ou por intermédio dos 

contratos de trabalho. 

 

 

Comunicação: Por todos os cantos da cidade: escravos negros no mundo do 

trabalho na Manaus Oitocentista (1850-1884). 

Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa 

 

Palavras-chave: Escravidão, Manaus, Mundo do Trabalho. 

A presença negra na região amazônica, principalmente para a Província do Amazonas, 

durante longo período foi caracterizada pela historiografia como “sem viabilidade” para 

pesquisas devido à baixa concentração demográfica. Na contramão dessa perspectiva 

analítica, essa pesquisa tem como objetivo investigar as diferentes formas pelas quais os 

trabalhadores escravos faziam presente no mercado de trabalho e no cotidiano da 

sociedade manauara entre 1850 a 1884. Partindo de uma gama variada de fontes, como: 

Relatório de Presidente de Província, relatos de viajantes, periódicos, processos 

criminais e outros, analisaremos as transformações pelas quais o território urbano da 

cidade de Manaus passou durante esse período, demonstrando como a mão de obra 

cativa foi parte importante nesse processo. Entendendo os trabalhadores escravos 

enquanto agente social transformadores de sua realidade, pretendemos recuperar, na 

medida do possível, algumas de suas experiências históricas e estratégias de 

sobrevivência na capital amazonense. 
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Comunicação: Margens de autonomia e vínculos de dependência: os libertos e o 

mundo do trabalho em Cruz Alta/RS entre 1870-1900. 

Maria do Carmo Moreira Aguilar 

 

Palavras-chave: Libertos, Trabalho, Autonomia. 

Este texto tem por objetivo analisar as experiências de trabalho dos libertos entre 1870 e 

1900, em Cruz Alta/ RS, uma sociedade eminentemente agrária, cuja produção era 

voltada para o mercado interno. Percebendo as formas de inserção, dessas populações 

negras, como mão-de-obra na economia local, bem como, da possibilidade de as 

mesmas manterem margens de autonomia no contexto de desestruturação da escravidão 

e no período pós-abolição.  

Em 1879, tem-se a abertura de um processo criminal que investigou o desaparecimento 

de uma vaca de propriedade da escrava Honorata. Já em 1881, na descrição dos bens 

pertencentes ao inventário de Senhorinha Pereira Leite, constam 8 reses de criar como 

bens pertencentes a escrava parda Júlia, e 10 reses pertencentes ao crioulo liberto José. 

Em 1889 a liberta Josepha Francisca foi acusada de ter roubado uma vaca de Theotônio 

Pereira de Bastos, Josepha rebateu as acusações afirmando ser criadora, vivendo desta 

criação, que nenhuma das testemunhas poderia provar nada contra ela, pois elas nada 

viram, só sabem por ouvir dizer.  A partir desses e mais alguns casos semelhantes, é 

possível problematizar como certas margens de autonomia conquistadas por alguns 

escravos se definiram no pós-abolição?  De que forma a manutenção ou perda do acesso 

a este espaços, ou de outras atividades independentes e o domínio de uma profissão 

especializada, influenciava nas negociações em torno da organização e da produção dos 

trabalhadores libertos? Em quais circunstâncias havia a possibilidade de os libertos 

negociarem condições de trabalho e vida?  

Cruz Alta é apropriada para se investigar o impacto que a chegada dos imigrantes 

causou no mercado de trabalho da região. Diferente de outras localidades do Rio Grande 

do Sul, a região em questão recebeu uma imigração tardia, a instalação de colônias 

oficiais e particulares ocorreu somente a partir de 1890. Neste período afluíam à região 

imigrantes vindos da Europa e das antigas colônias alemãs e italianas do estado, para se 

estabelecerem como pequenos proprietários agrícolas.  Uma leitura conjunta dos 

campos de história do trabalho e história agrária permite-nos sugerir que, apesar da 

imigração europeia para a região não ter como propósito a substituição do escravo no 

trabalho, ela contribuiu para a aceleração da ocupação de terras, expropriação fundiária 

e, consequentemente, o aumento da massa de famílias despossuídas de terras que 

precisaram vender sua força de trabalho em propriedades da região. Acreditamos que, 

indiretamente, a ida de imigrantes para a região aumentou a oferta de mão de obra de 

trabalhadores, tornando-se mais aguda a concorrência por empregos. E podemos ainda 

conjecturar a manutenção do baixo custo da mão de obra. 
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Comunicação: Emancipação de escravos e controle sobre trabalhadores libertos: 

os registros policiais da Cadeia Civil de Porto Alegre (1884 – 1888). 

Bruna Emerim Krob 

 

Palavras-chave: Libertos, Cadeia Civil, Porto Alegre. 

A presente comunicação parte da emancipação de escravos ocorrida em 1884 em Porto 

Alegre – ano que teria havido uma suposta “abolição antecipada” no Rio Grande do Sul, 

para buscar perceber as experiências de trabalho vividas por libertandos, no período 

transcorrido entre aquele ano e a abolição da escravidão no Brasil em 1888. 

O processo emancipacionista em curso no país na segunda metade do século XIX 

pautava-se pela expectativa de uma abolição gradual, que se fizesse de maneira 

controlada e com respeito ao direito à propriedade escrava. Naquela província, o 

movimento abolicionista levou a cabo uma estratégia de concessão de alforrias 

condicionadas à prestação de serviços. Assim, era possível simultaneamente declarar os 

cativos livres (respondendo às pressões pelo o fim da escravidão) e seguir utilizando sua 

mão de obra 

Apresentaremos aqui a análise dos registros policiais de Porto Alegre entre 1884 e 

1888, em que se destacam os referentes a Cadeia Civil da capital, observando como os 

trabalhadores libertos, por seu turno, agiram frente às expectativas das elites com as 

alforrias condicionais. 

Interessados nos delitos miúdos do cotidiano de indivíduos ligados ao cativeiro, aqueles 

que não chegam às instâncias superiores dos tribunais, e na maioria das vezes sequer 

viram inquéritos policiais, buscamos nesses documentos toda e qualquer menção à 

escravos, libertos, pretos, pardos, crioulos e africanos. Chegamos ao total de 408 

indivíduos, sendo 66,2% homens e 33,8%, mulheres. Desses, 85 indivíduos foram 

identificados como libertos, tendo sido 70 deles (82,3%) alforriados sob condição de 

prestação de serviços. 

Ao analisar os qualificativos de cor que designavam os indivíduos não brancos que 

entravam e saíam da cadeia, bem como sua condição jurídica e delitos cometidos, 

chegamos a resultados que permitem deslindar parte das várias disputas travadas por 

egressos da escravidão e seus ex-senhores em torno das distintas visões do que seria a 

vida em liberdade.  

Na Porto Alegre do final do século XIX vemos, então, um cenário urbano repleto de 

indivíduos que, tal como os libertos condicionais, viviam sob situações intermediárias 

entre a escravidão e a liberdade, a testar os limites impostos pelos antigos senhores e 

tensionando as margens de sua liberdade.  

Embora a alforria condicional fosse marcada por laços de continuidade com o cativeiro, 

a agência dos indivíduos percebida a partir dos registros policiais não permite entendê-

la como sinônimo de escravidão. O que se vê através dos mesmos são indivíduos 

esforçando-se em fazer valer o seu entendimento de que, embora ainda houvessem elos 

que os prendiam ao cativeiro, já não eram escravos.  

Sob um olhar mais amplo, a análise dos registros policiais demonstra a vigilância e a 

repressão exercida sobre aquele grupo de trabalhadores como tentativa de manutenção 
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do controle social em um momento em que o poder moral baseado nas relações 

escravistas e o domínio senhorial desintegravam-se.  

Em contrapartida, ao analisarmos os tipos de delitos cometidos por escravizados, forros, 

livres de cor e seus descendentes, percebemos sua tentativa de ocupação do espaço 

urbano e de exercício de uma maior margem de autonomia, frequentemente 

transgredindo a ordem almejada pelo poder público. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 37 

Trabalho, Escravidão e Pós-Abolição 

Moderador(a): Kátia Lorena Novais Almeida 

 

 

Comunicação: Vicente de Souza, homem de cor e homem universal: 

posicionamentos sobre raça na trajetória de um abolicionista, republicano e 

socialista negro no final do século XIX. 

Ana Flávia Magalhães Pinto 

 

Palavras-chave: Escravidão, Liberdade, Movimento Operário. 

Interessada no debate sobre as interseções entre a escravidão e a liberdade, esta 

comunicação elege como linha condutora a trajetória de Vicente de Souza, um sujeito 

polivalente, nascido livre e “mulato” em 1852, na província da Bahia, que se mudou 

para a Corte, onde se graduou em Medicina em 1879, passando ali a maior da sua vida. 

Destacou-se em praticamente todas as frentes de ação e cenários políticos em que esteve 

envolvido dos anos 1870 a 1908, como também evidenciou as continuidades e rupturas 

das lutas por liberdade e cidadania no período. Professor, médico e editor de jornais; 

abolicionista, republicano e socialista; combatente de teorias raciais que incutiam a 

inferioridade de “negros e mestiços” e defensor da imigração de europeus como saída 

para o problema da alegada falta de mão de obra no país; interlocutor de homens do 

governo e agitador político entre trabalhadores de baixo prestígio social no Império e na 

República, durante a escravidão e após o seu término oficial... Desafiou binarismos e 

exclusivismos, forjou-se no trânsito entre espaços conflitantes, não se eximindo de se 

posicionar sempre que julgou necessário. Sendo múltiplas as vias de acesso ao 

indivíduo e à rede de sociabilidade na qual estava inserido, opto neste momento por 

compartilhar reflexões que tenho desenvolvido sobre as variações de opinião e as 

mudanças de postura de Vicente de Souza a respeito da “questão de raça” entre as 

décadas de 1870 e 1900, período que vai da intensa atuação abolicionista à determinada 

militância a favor da consolidação da democracia no país, em estreito diálogo com 

indivíduos e organizações do movimento operário do Rio de Janeiro. 
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Comunicação: Artistas em Preto e Branco: os contratos artísticos internacionais a 

exclusão do negro da identidade nacional brasileira e argentina nas décadas de 

1930 e 1940. 

Flavia Ribeiro Veras 

 

Palavras-chave: Identidade nacional, Artistas negros, Política de Boa Visinhança. 

Durante as décadas de 1930 e 1940 na América Latina os artistas se tornaram 

representantes ideais das nações. Como o título de “embaixadores culturais” muitos 

deles faziam contratos com empresas e grupos estrangeiros para se apresentarem como 

representante do folclore de seu país. As turnês não eram um empreendimento novo, 

mas o capital envolvido e a tamanha identificação do artista como símbolo nacional 

eram novidades. Através da Política de Boa Vizinhança e do pensamento pan-

americanista havia uma demanda pela “cultura genuína” de cada país latino-americano. 

Além do trabalho de atuação nos teatros, cinemas e rádios os artistas nesse período 

foram contratados para mostrar a “cultura nacional”. Em uma articulação que envolvia o 

gosto popular, diretrizes estatais e empreendimentos privados muitos artistas tiveram a 

oportunidade de se tornar símbolos nacionais. No entanto, essas novas possibilidades de 

trabalho não se abriram igualmente para todos os envolvidos com a produção artística. 

O presente trabalho procura entender como se deu a exclusão do artista negro dos 

contratos internacionais e sua consequente tentativa de apagamento como componente 

da cultura nacional no Brasil e na Argentina. A exportação do tango e do samba para o 

mercado americano evidenciou esse esforço. Embora já internamente houvesse um 

esforço de “educação” e “higienização” desses ritmos populares, quando eles passam a 

ser entendidos um espelho de cada nação, abriu-se um amplo debate sobre 

modernização que não incluía os negros e nem sua cultura no todo nacional. Assim, 

com a imagem do criollo argentino bastante apoiado no ídolo Carlos Gardel, as raízes 

que conectava o tango com o candomblé foram sendo gradualmente esquecidas, 

enquanto os tangueiros negros eram camuflados nas orquestras. No caso do samba 

houve a exportação sob o signo da miscigenação tendo como expoentes o grupo Bando 

da Lua e Carmem Miranda, enquanto os muitos sambistas negros e até mesmo a musa 

do teatro de revistas, Aracy Cortes, muitas vezes com constrangimento, foram excluídos 

dos contratos internacionais. 

 

 

Comunicação: Ocupação dos escravos e formação de pecúlio e na área mineradora 

de Rio de Contas, Bahia – século XVIII. 

Kátia Lorena Novais Almeida 

 

Palavras-chave: Trabalho escravo, Ministério Público do Trabalho. 

O desenvolvimento da economia mineradora esteve, desde o início, associado à mão de 

obra escrava africana e Rio de Contas, como outras regiões da América portuguesa no 

século XVIII, não fugiu à regra. A presença de escravos, já expressiva no Recôncavo, 

também foi importante desde o início da exploração aurífera naquela região da capitania 
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da Bahia. Nesta comunicação, discuto como determinadas ocupações exercidas pelos 

escravos contribuíram para o acúmulo de pecúlio, criando a expectativa de obter a 

alforria na área mineradora de Rio de Contas ao longo do Setecentos. A mão de obra 

escrava foi utilizada nas diversas atividades que se desenvolveram na região, sobretudo 

na lavoura, mineração, pecuária e em diversos outros serviços ainda mais 

especializados, tais como os de alfaiate, carpinteiro, sapateiro, oleiro, barbeiro, 

sangrador, músico, entre outros. A partir de algumas histórias selecionadas de uma 

pesquisa mais ampla sobre os escravos e libertos das minas do Rio de Contas, reflito 

sobre como tais ocupações possibilitaram ou não aos escravos sonharem projetos de 

vida como a alforria. 

 

 

Comunicação: “Esclarecendo nossos cérebros e aplicando ao trabalho os 

resultados de nossos esforços intelectuais e materiais”: trabalho e instrução no pós-

abolição em Porto Alegre. 

Melina Kleinert Perussatto 

 

Palavras-chave: trabalho, instrução, pós-abolição. 

No contexto de acentuada crise do escravismo e no imediato pós-abolição, a associação 

entre trabalho e instrução passou a ser vista pelas classes dominantes, cada vez mais, 

como via para formação e controle sobre o “novo” trabalhador, visando preservar 

políticas de dominação, hierarquias e subordinações. Pretendia-se assim combater a 

vadiagem, a criminalidade e os vícios, vistos como inerentes ao modo como o negro 

significava sua vida em liberdade, e conformar uma sociedade baseada estritamente no 

trabalho livre de modo ordeiro e gradual. De outra parte, como a historiografia já 

demonstrou exaustivamente, se encontravam as diversas formas de resistência e as 

visões alternativas forjadas por escravizados, libertos e negros livres a esse processo e 

sobre e liberdade, explicitando os distintos significados conferidos ao trabalho, e, de 

modo mais lateral, à instrução. Porém, o que ainda pouco se sabe, é a maneira como, no 

imediato pós-abolição, tais termos foram acionados e significados pela população negra 

na construção efetiva de uma sociedade baseada no trabalho livre e nos princípios 

republicanos de igualdade e cidadania universais. Considerando a longa vigência no Rio 

Grande do Sul do veto legal à frequência escolar aos negros, fossem escravos ou livres, 

entre 1837 e 1881, bem como o não cumprimento das promessas e demandas 

educacionais pelo Estado e a precariedade no acesso e na permanência das crianças e 

adultos negros nas aulas públicas, seja nos anos finais do escravismo ou na emergência 

do sistema republicano, problematizo em minha pesquisa de doutoramento como essas 

relações de poder compunham um cenário conflitivo em torno do binômio trabalho-

instrução, bem como os significados conferidos a esses termos por indivíduos e grupos 

negros. Em particular, utilizo o jornal da imprensa negra O Exemplo de Porto Alegre, 

entre a sua fundação em 1892 e a primeira década do século XX, no intuito de 

apreender tal processo desde as lógicas internas de homens negros reunidos em torno de 

um projeto específico que perdurou por quase quatro décadas, qual seja, a defesa da 
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classe e a luta pela instrução, em contraponto com os discursos e práticas estatais e com 

as imagens que se gestavam sobre o povo sul-rio-grandense. Dessa arena de disputas 

emergem as dimensões de raça, cor, classe, gênero e idade, cujos significados e 

imbricações são também problematizados para tornar a análise mais rica e complexa. 

Nessa comunicação proponho apresentar uma parte desse problema geral, a partir de 

alguns textos publicados no referido jornal, tal como aquele do qual se retirou o título 

dessa proposta, e estabelecer interlocuções com problemáticas que permeiam a história 

social do trabalho, da educação e do pós-abolição. 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 38 

Trabalhadores Rurais: Conflitos e Lutas pela Terra 

Moderador(a): Laura Candian Fraccaro 

 

 

Comunicação: O Vale do Tocantins em conflito: trabalhadores rurais em defesa da 

posse da terra. 

Adriane dos Prazeres Silva 

 

Palavras-chave: Vale do Tocantins. Trabalhador Rural. Lei Anilzinho a Lei dos 

Posseiros. 

O golpe- civil de 1964, militar trouxe uma série de problemáticas no que diz respeito à 

questão do conflito de terras na Amazônia, no Estado do Pará, mais especificamente no 

Vale do Tocantins denominação usada para o Médio e o Baixo Tocantins, que são as 

microrregiões que envolve o município de Tucuruí que por sua vez abriga em seu 

território a hidrelétrica de Tucuruí, a maior usina inteiramente nacional. O período aqui 

analisado é de (1961-1981), portanto vinte anos, momento que houve mudanças 

profundas na região. A construção dessa barragem, os incentivos fiscais, as mudanças 

na Legislação do Estado e mais os projetos de colonização pensados pelos governos 

militares para essa região, desdobrou uma série de acontecimentos entre eles estava o 

conflito pela posse da terra, envolvendo vários personagens índios, seringueiros, 

castanheiros, posseiros, trabalhadores rurais, entidades aliados como a FASE, a prelazia 

de Cametá, a congregação das Irmãs filhas da Caridade, e os Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais de Oeiras e Baião. De acordo com a visão dos trabalhadores rurais 

do lado oposto a eles estavam os órgãos do governo e seu aparato burocrático, assim 

como os prováveis grileiros centro- sulistas. Os trabalhadores rurais dessa região 

perceberam a mudança em seu modo de vida, pois notaram a entrada de outros sujeitos 

dentro da região que ameaçavam seu modo de vida e sua cultura, perceberem nos 

momentos dos conflitos que deveriam se unir e organizar-se, pois haviam cansado de 

perder e para isso construíram sua própria Lei a Lei Anilzinho: A lei dos Posseiros e 

criaram uma cultura política de resistência que durou mais de uma década na região. 
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Comunicação: Entre o patrão e a fome. A luta dos trabalhadores rurais e as greves 

no município do Cabo de Santo Agostinho, PE, 1966 – 1968. 

Camila Maria de Araújo de Melo 

 

Palavras-chave: Greve, trabalhador rural, Cabo de Santo Agostinho. 

Acerca das greves promovidas pelos trabalhadores rurais no município do Cabo de 

Santo Agostinho, entre os anos de 1966 e 1968, este artigo busca mostrar alguns 

apontamentos sobre como relações estabelecidas entre os trabalhadores que 

contribuíram para a articulação dos movimentos grevistas, de forma a desnudar as redes 

políticas, econômicas e sociais sobre as quais se estruturaram os tais movimentos, bem 

como as reações de apoio ou repúdio que eles receberam. A realização de uma 

"operação historiográfica" cujo enfoque recai sobre essas greves permite a construção 

de análises que possibilitam observar não apenas as táticas dos trabalhadores em prol 

dos seus direitos, mas também entender a dinâmica social da região, proporcionando um 

outro olhar acerca dos debates políticos e sociais que ocorriam no estado de 

Pernambuco. 

 

 

 

Comunicação: A ocupação territorial e a formação do campesinato tradicional no 

oeste de Paraná e Santa Catarina. 

Paulo Pinheiro Machado 

 

Palavras-chave: Fronteiras, colonização, campesinato nacional. 

O presente trabalho analisa e relata aspectos do processo de formação de um 

campesinato nacional, resultante de contribuições demográficas de indígenas, africanos 

e luso-brasileiros, formando uma camada de sitiantes e posseiros independentes que se 

configurou ao longo do século XIX no planalto meridional brasileiro, como processo 

marginal e subsidiário ao longo do caminho das tropas e das atividades ervateiras e 

pecuárias. 

 

 

 

Comunicação: Pequenos agricultores perante a expansão dos engenhos de açúcar 

escravistas: Campinas, século XVIII-XIX. 

Laura Candian Fraccaro 

 

Palavras-chave: Fronteiras, colonização, campesinato nacional. 

A expulsão de pequenos agricultores na fronteira mercantil por grandes senhores 

escravistas, orientados para a exportação, é um tema clássico na historiografia brasileira. 

Mesmo assim, há poucos estudos de história social que procurem abordar a questão, e 

pouquíssimos que tentem enfocar a análise nas perspectivas e estratégias dos pequenos 
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produtores. O presente trabalho tem como objetivo fazer isso, num estudo de caso 

centrado em Campinas, SP, na virada do século XVIII para o XIX. Utilizam-se na 

pesquisa os métodos da micro-história e a ligação nominativa de fontes, que permitem 

reconstruir as biografias de indivíduos e grupos de parentesco, para intuir suas 

estratégias econômicas e sociais.  

 A região de Campinas, chamada de Vila de São Carlos entre 1797 e 1842, 

passou por um crescimento muito rápido e intenso a partir das últimas décadas do 

século XVIII. A população livre, entre o período de 1789 e 1801, passou por um intenso 

crescimento. Esse constante crescimento demográfico de Campinas sofreu uma 

alteração brusca no período entre 1814-1829. A população nesse período se manteve 

praticamente estagnada, revelando um cenário muito diferente do crescimento 

apresentado anos antes. A rápida expansão da produção de açúcar, concentrada em 

propriedades escravistas dedicadas a esse cultivo, indica que tais empresas agrícolas 

invadiram as terras de muitas famílias, ocasionando um amplo êxodo.  

 O presente trabalho tem como objetivo analisar como se deram as relações entre 

os pequenos produtores livres, especialmente aqueles de cor, e a produção de açúcar que 

se expandia, buscando as estratégias traçadas por esses agricultores frente ao avanço dos 

engenhos e à perspectiva de terem suas terras “expropriadas” pelos senhores desses 

empreendimentos. São questionados os sentidos da pequena produção e de suas 

possibilidades de sobreviver e crescer em uma sociedade estruturada cada vez mais por 

uma economia de plantation. É utilizado o método de ligação nominativa de fontes, cuja 

proposta é seguir, ao longo dos anos e em todo tipo de documentação, os produtores de 

alimentos descritos como pardos nos recenseamentos para que se possam analisar as 

estratégias traçadas em momentos diferentes da expansão da produção de açúcar e as 

possibilidades de ascensão. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 39 

Trabalhadores Rurais: Conflitos e Lutas pela Terra II 

Moderador(a): Davi Avelino Leal 

 

 

Comunicação:O Pacífico Deságua Na Amazônia: Alguns Reflexos Dos “Acordos 

De Washington” Na História Do Amazonas. 

Sidney Barata de Aguiar 

 

Palavras-chave: II Guerra Mundial; Acordos de Washington; Batalha da Borracha. 

O ataque surpresa contra a base naval norte-americana de Pearl Harbor (1941) 

localizada no arquipélago do Havaí abriu o caminho para o Japão conquistar o Sudeste 

Asiático e suas plantações de borracha na Malásia. Este episódio reaqueceria a 

economia gomífera da região amazônica, ocasionando a criação de um aparato 

logístico-institucional, celebrados pelos chamados “Acordos de Washington”. Este 
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artigo tem por objetivo principal abordar determinadas consequências e seus impactos 

na História do Brasil e do Estado do Amazonas. 

 

 

Comunicação:O problema do êxodo rural e as políticas públicas ‘varguistas’ para 

manutenção dos trabalhadores extratores no interior do Amazonas na década de 

30. 

Rômulo Thiago Oliveira de Sousa 

 

Palavras-chave: Década de 30; Políticas Públicas; Trabalhadores Extratores. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de implementação e consolidação 

da política varguista no estado do Amazonas na década de 1930, durante os governos 

dos Interventores Federais Álvaro Botelho Maia, que assumiu também como 

governador constitucional, Tenente Antônio Rogério Coimbra e Capitão Nelson de 

Melo. Para isso, pretende-se discutir os avanços da historiografia da década de 30 para 

uma melhor compreensão do estado do Amazonas, o modo como ocorreu a ascensão de 

Getúlio Vargas ao poder na esfera federal e como isso impactou a organização e as 

práticas políticas no estado e sua relação com os trabalhadores, em especial os 

trabalhadores extratores. Assim, a partir das fontes disponíveis em arquivos na cidade 

de Manaus, a princípio fontes oficiais como: Exposição lida ao povo amazonense pelo 

Interventor Federal publicada no Diário Oficial, Mensagem do governador enviada à 

Assembleia Legislativa e Relatórios dos interventores enviados ao chefe do Governo, 

tais documentos históricos foram usados para embasar e organizar o texto intitulado O 

problema do êxodo rural e as políticas públicas ‘varguistas’ para manutenção dos 

trabalhadores extratores no interior do Amazonas, uma vez que por causa da crise, 

estava ocorrendo o êxodo dos extratores do principal produto de exportação, os 

seringueiros, que estavam migrando do interior do estado para a cidade de Manaus em 

busca de melhorias de vida. Este trabalho se atém mais aos discursos políticos acerca 

dos trabalhadores extratores e dos planejamentos para mantê-los no interior do Estado 

do Amazonas, políticas de permanência como a educação agrícola, profilaxia sanitária, 

policiamento ou qualquer outro “esforço civilizador”. 

 

 

Comunicação:"O Patronato na cidade de Manaus nos anos 30: Membros da 

Associação Comercial do Amazonas”. 

Jéssica Cristine de Jesus Duarte 

 

Palavras-chave: Período Getulista em Manaus; Patronato. 

A pesquisa pautou-se em caracterizar o patronato associado Associação Comercial do 

Amazonas na cidade de Manaus nos anos 30, identificando-o nas suas relações com os 

demais setores sociais no período varguista. Período que se caracteriza por uma forte 

centralização política e econômica. Buscamos entender como se deu o processo 

econômico no Amazonas, quando a proposta nacional de uma modernização através da 
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industrialização, vem frente aos anseios de uma elite que esperançava a volta dos 

tempos áureos da borracha. Esta elite continuamente desassistida pelo Poder Federal, 

passava pelos percalços da crise da economia extrativa no Amazonas. O sistema de 

intervenção de Getúlio Vargas no Amazonas ainda pouco estudado na historiografia 

local apresenta um quadro de cinco diferentes interventores (1930- 1935) até o Estado 

Novo (1937), que dispomos a pesquisar atrelados a relação estabelecida com o 

patronato local. Dentre estas interventorias, destaca-se Álvaro Maia pela sua 

permanência e relação com Getúlio Vargas, que implementou uma política de 

cooperação com a Associação Comercial do Amazonas, principal órgão de 

representação do patronato frente as interventorias, como meio de controlar a 

efervescência de uma incipiente organização dos trabalhadores entrelaçadas com a 

efervescência social. Partindo deste pressuposto que havia uma relação de reciprocidade 

entre o interventor e ACA, perceber as redes criadas entre o patronado e o Estado e, os 

trabalhadores. 

O estudo do segmento patronal tem a intenção de contribuir para uma melhor 

compreensão da economia amazonense dos anos 30 e verificar as principais mudanças 

na cidade de Manaus. 

 

 

 

Comunicação: A atuação dos agentes do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e os 

povos indígena do rio Madeira (1910-1932). 

Davi Avelino Leal 

 

Palavras-chave: Serviço de Proteção ao Índio, Povos Indígenas, Rio Madeira 

O objetivo da apresentação é analisar as relações de poder entre os agentes do estado 

brasileiro, representando a política indigenista de tutela do Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) e os povos indígenas que tem o rio Madeira como território. O projeto 

rondonista de integração do índio à nacionalidade brasileira passava necessariamente 

pelo mundo do trabalho. Na concepção do órgão indigenista, era através deste que as 

populações indígenas seriam nacionalizadas. No que tange a atuação dos agentes 

diretamente envolvidos na aplicação da política, o que se verifica é uma oscilante e 

contraditória situação. Conforme a literatura especializada vem mostrando, as ações 

desenvolvidas pelos encarregados oscilavam entre aquelas que marcavam um maior 

comprometimento com as diretrizes do serviço e os que estavam envolvidos com as 

elites locias e não respeitavam as mínimas obrigações da ideologia protecionista. Por 

outro lado, os povos indígenas, principalmente os tupi centrais como os Mundurucu e 

Kawahiva (Parintintin) e os Mura, desenvolviam múltiplas estratégias que iam da guerra 

ao inimigo à formas de pacificação do outro no interior dessa “situação colonial”. Os 

vinte anos iniciais de atuação do SPI no rio Madeira serviu, a despeito do dircurso 

protecionista oficial da pacificação, para liberar castanhais e seringais, permitindo que 

as elites econômicas locais pudessem ter acesso a esses territórios e também a força de 

trabalho indígena sem maiores resistências. Nesse “processo de territorialização” os 
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povos indígenas tiveram que reelaborar as suas estratégias para garantir um espaço 

mínimo de autonomia e no limite manter a existência do povo. 

 

 

SESSÃO COORDENADA 40  

Para além do trabalho: representações e sociabilidades 

Moderador(a): Robério S. Souza 

 

 

Comunicação: Trabalho e Ditadura em Narrativa Fílmica 

Valeria M Lobo 

 

Palavras-chave: Trabalho, Ditadura, Cinema. 

O objetivo da comunicação consiste em analisar filmes contextualizados no último ciclo 

autoritário experimentado pelos países do Cone Sul, nos quais os trabalhadores dispõem 

de centralidade. Abordam-se obras referentes às ditaduras instaladas em 1954 no 

Paraguai, 1964 no Brasil, 1966 na Argentina, 1973 no Uruguai e Chile. Reflete-se sobre 

diferentes aspectos do mundo do trabalho observados nesse período a partir da narrativa 

fílmica.  

A singularidade do argumento foi o que orientou a seleção dos filmes, os quais, 

contudo, possuem em comum a preocupação de trazer à luz histórias de indivíduos ou 

coletivos de trabalhadores ocorridas durante regimes autoritários. Os trabalhadores são 

apresentados ora como vítimas da repressão, ora como objeto da solidariedade operária 

internacional, ora como sujeitos da resistência à supressão da liberdade de expressão, 

organização e manifestação, por meio da qual governantes asseguraram aos 

empregadores maior autonomia na definição dos termos de contratação, acentuando o 

desequilíbrio de forças entre Capital e Trabalho.  

Também pesou na triagem das obras a trajetória particular de cada uma delas. Nesse 

sentido, a abordagem possui o objetivo suplementar de analisar o papel dos 

profissionais do cinema, e, por conseguinte, da fonte fílmica, no resgate da memória de 

períodos nos quais predomina a subtração de informações. Muitas das histórias 

capturadas pelas lentes desses cineastas são inéditas, mas também são relevantes para a 

compreensão do tempo histórico as particularidades que marcam a realização das obras, 

como o episódio do cinegrafista morto por agentes da repressão enquanto filmava cena 

de abertura de um dos filmes aqui analisados. 

 

 

 

 

Comunicação: Versos, Prosa e revolução: A poesia libertária através das folhas 

operárias. Manaus 1892-1914. 

Claudia Amélia Mota M. Barros 

Palavras-chave: cultura operária, poesia, movimento operário. 
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A categoria tipográfica utilizou suas folhas operárias para construir representações e 

dinamizar o movimento operário no cenário republicano na cidade de Manaus. As 

múltiplas experiências vivenciada pela classe operária no período republicano 

produziram periódicos, discursos e representações próprias gerando uma identidade de 

classe. Esse artigo tem como objetivo apresentar as poesias libertarias produzidas pelo 

trabalhador ou simplesmente apropriada por eles através de periódicos entre os anos de 

1892 a 1914.  Buscamos também compreender as formas de disseminação da cultura 

letrada entre operários amazonenses durante a híbrida modernidade amazônica.  Manaus 

produz poesia. 

 

 

Comunicação: “Se entregam à embriaguez e outros excessos”: lazer, sociabilidades 

e controle social dos trabalhadores da ferrovia (1859-1863). 

Robério S. Souza 

 

A construção da primeira estrada de ferro, ao longo dos anos de 1859-1863, reuniu 

dentro e fora dos espaços de trabalho uma multidão de homens estrangeiros e nacionais, 

livres, libertos e escravos. Esses operários conviviam lado a lado nos canteiros de obras 

da ferrovia e frequentemente compartilhavam momentos de sociabilidades. Apesar da 

ostensiva repressão e vigilância da polícia sobre suas práticas sociais, após ou nos 

intervalos do trabalho árduo das obras, esses trabalhadores insistiam em se reunir e bater 

ponto nos jogos, nas bebedeiras e nos divertimentos festivos. Pretendemos, assim, 

destacar as formas de sociabilidades dos empregados da ferrovia e como as mesmas 

eram vistas pelas autoridades da época como uma ameaça à ordem social e a 

tranquilidade pública. 

 

 

Comunicação: Intelectuais de Manaus: Relações de Trabalho e Parentesco. 

Gláucia de Almeida Campos 

 

Palavras-chave: Intelectuais, Relações, Trabalho. 

Um dos passos propostos por Pierre Bourdieu para a compreensão da formação de um 

campo intelectual é uma análise da posição dos intelectuais ou dos artistas na estrutura 

da classe dirigente. Nesse sentido, uma análise de dados biográficos nos apresentam 

novas possibilidades de investigação. Observando itens como: os empregos, cargos 

públicos, relações de parentesco, filiação a grupos intelectuais, escolaridade e outros 

dados, podemos visualizar a formação do campo intelectual de uma cidade bem como 

de suas complexas redes de relação. Assim, nos caminhos percorridos durante pesquisa 

do panorama intelectual de Manaus na primeira metade do século XX, começamos a 

observar um padrão no que diz respeito aos trabalhos e as carreiras dos intelectuais da 

cidade.  

Seguir as trajetórias de homens como, Péricles de Moraes, Arthur Reis, Djalma Batista 

e muitos outros, nos permitiu inserir na realidade amazônica o que Sérgio Miceli 
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percebeu no Rio de Janeiro no início do século XX (MICELI, 2001). Sendo esses 

intelectuais,  filhos de políticos ou neto de militares, ou empresários, ou ainda médicos e 

tendo eles tido acesso a “melhores” estudos em outras capitais, quando retornam a 

Manaus, passam a fazer parte dos domínios públicos reservados aos intelectuais da 

classe dominante.  Miceli indica que “os herdeiros da fração intelectual da classe 

dominante orientam-se para modalidades de trabalho intelectual mais rentáveis e 

gratificantes dentro do campo de poder” (MICELI, 2001: 81). O autor entende que essas 

disposições na carreira pública são indissociáveis da história social de suas famílias. 

Assim, os intelectuais conseguiam se inserir em espaços privilegiados do setor público, 

plenamente entrosados com os expedientes usuais de apropriação de cargos, comissões 

extras e as benesses que a estrutura do Estado punha ao seu alcance. Desta forma, a vida 

pública e política desses homens, bem com suas origens familiares, acabavam sendo 

elementos definidores para o êxito de sua vida intelectual. Daí a necessidade de 

recuperar as trajetórias desses intelectuais para que se possa perceber como o campo 

intelectual e artístico vai interagir e vai se fazendo presente dentro das especificidades 

do campo de poder. Nesse sentido, a perspectiva de Pierre Bourdieu, de analisar a 

formação desse campo, percebendo o volume de capital social (BOURDIEU, 2007: 67), 

é fundamental. Pois, quando observadas na realidade manauara, fica explicita a 

dinâmica social na qual esses intelectuais se estabeleceram. Ou seja, mediados por 

relações sociais, de parentesco ou amizades, e também pelo nível de capital cultural que 

tiveram acesso, seja através do passado de gerações para gerações, seja por melhores 

condições de formação a que foram submetidos, esses intelectuais galgavam profissões 

de destaque dentro do campo de poder e da classe dirigente e não somente bons 

empregos e cargos públicos, mas conseguiam também trazer para si e para os grupos 

aos qual pertenciam as benesses dos cargos. 

 

 

 


